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V jakém segmentu stavebních prací FREYSSINET CS 
působí? 
 
Miroslav Havlíček - FREYSSINET CS působí na 
stavebním trhu v Čechách a na Slovensku. Jeho činnosti 
jsou rozděleny do dvou oblastí se zaměřením na 
speciální stavební činnosti, a to: 

Předpínání stavebních konstrukcí a speciální 
geotechnické práce. V této oblasti FREYSSINET CS 
dodává předpětí pro všechny typy mostů a ostatních 
stavebních konstrukcí včetně mostních závěsů a dále 
speciální geotechnické práce, jako jsou například zemní 
kotvy pro zajištění jam a svahů a podobné technologie.

Sanace a rekonstrukce staveb, zejména v mostním 
a vodohospodářském stavitelství, včetně injektáží, 
zesilování konstrukcí, stříkaných betonů a podobně. 
Dodávka a montáž všech typů stavebních ložisek pro 
mosty i pozemní stavby, dodávka a montáž mostních 
závěrů a s tím spojené speciální práce jako je například 
těžké zvedání, výsuny a otáčení konstrukcí.   

Je nějaká oblast, technologie, ve které je Je nějaká 
oblast, technologie, ve které je FREYSSINET CS na 
českém trhu jedinečný? 

FREYSSINET CS působí na našem trhu jako 
specializovaná stavební f irma. Můžeme hrdě říci, že je 
lídrem trhu v předpínání stavebních konstrukcí, i když 

mu několik konkurentů více či méně úspěšně šlape 
na paty. I z tohoto důvodu je třeba nezaspat a zvýšit 
podporu rozvoje stávajících technologií, technickou 
podporu v rámci celé skupiny a dále investovat do 
vývoje nových technologií. Pokud hovoříme o tom, čím 
je FREYSSINET CS jedinečný, pak je to jednoznačně 
velmi vysoká technická úroveň kolegů jako jsou Miloš 
Šimler, Milan Kyndl nebo Jiří Srp, kteří patří mezi špičku 
ve svém oboru. 
 
Na jakých projektech právě pracujete? Můžete 
zmínit ty z Vašeho pohledu nejzajímavější a 
technologicky nejnáročnější? 
 
V současné době náš trh zejména v oblasti investic 
do dopravní infrastruktury prochází velmi složitým 
obdobím. Již po několik let zaznamenáváme pokles 
investic do této oblasti, a tak ani s novými a technicky 
zajímavými projekty to není nikterak růžové. Velmi 
podobná situace je i na slovenském trhu, a tak 
na ty zajímavé a technologicky náročné projekty 
zatím čekáme. Z nedávné minulosti bychom mohli 
vyzdvihnout dvě velká mostní dí la na slovenské 
dálnici D3 nedaleko Žiliny, na kterých jsme pracovali 
od roku 2015 do začátku letošního roku. Celková 
délka těchto mostů se blížila 4 km, tyto mosty jsme 
předpínali, dodávali jsme na ně ložiska a mostní závěry. 
Oblast sanace a rekonstrukce staveb v letošním roce 
zahájila zajímavý projekt rekonstrukce unikátního 
dvoupatrového mostu na 79. km dálnice D1 u města 
Koberovice, kde budeme provádět sanační práce na 
obloukovém železobetonovém mostě z roku 1939 a na 
některých betonových konstrukcích dálničního mostu, 
který se nachází nad tímto obloukovým.  
 
Kde vidíte Váš potenciál rozvoje? 
 
V současné době probíhá několik výběrových řízení na 
velké dopravní stavby v Čechách i na Slovensku, jejich 
zahájení se však nedá očekávat dříve než v průběhu 
příštího roku. Přesto je to jistý důvod k optimismu, 
že se na trhu nějaké projekty objeví. Nabízené ceny 
by se tím mohly více přiblížit reálným cenám a 
celková situace na trhu by se mohla trochu uklidnit. 
Kromě toho se FREYSSINET CS již delší dobu snaží 
zkompletovat dokumentaci, která by mu umožnila 
vstoupit na německý trh s předpínáním a ložisky. O 
tomto kroku musíme přesvědčit také naše akcionáře. 
Vstup na německý trh totiž vnímáme jako prioritu, ve 
které vidíme značný potenciál zakázky, který by nám 
umožnil překlenout slabší období na domácím trhu, 
kterých je bohužel v poslední době mnoho a vzhledem 
k nadcházejícím parlamentním volbám se další nedají 
vyloučit. 

Miroslav Havlíček : 
„FREYSSINET CS působí 
na našem trhu jako spe-
cializovaná stavební firma. 
Můžeme hrdě říci, že je 
lídrem trhu v předpínání 
stavebních konstrukcí,“
říká Miroslav Havlíček, 
ředitel společnosti 
FREYSSINET CS.
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Xavier  
Huillard: 
„Každý z našich 
spolupracovníků 
se může stát 
šampionem“

Skupina VINCI rozjíždí náborovou kampaň. Vaším cílem je přitáhnout 
„příliš ambiciózní“, „příliš odvážné“, „příliš kreativní“, „příliš zvědavé“ 
a „příliš velkorysé“ ženy a muže. Proč? 
Xavier HUILLARD - Lidské vlastnosti jsou mnohem důležitější než samotná 
odbornost. Jsou proto středobodem této kampaně. Pro naši skupinu je 
to velice významný moment, neboť jde o první kampaň tohoto druhu za 
posledních deset let! Jejím cí lem není pouze přilákat nové talenty, ale také 
posí lit loajalitu našich dosavadních pracovníků. Ženy a muži, kteří k nám 
nastoupí, musí být samozřejmě odborníky ve svém oboru, to je podmínkou, 
ale hlavně musí mít takové lidské vlastnosti, které odpovídají základním 
hodnotám skupiny VINCI: zejména musí být samostatní a zodpovědní. 
 
Myslíte, že je pro mladého pracovníka jednoduché být odvážný? 
Nedávno jsem se na akci pořádané naší skupinou bavil s jedním mladým 
mužem. Zdálo se mu, že v oblasti digitálních technologií a obzvláště 
digitálních modelů nejdeme dost rychle dopředu. Čekal na podnět. Pobídl 
jsem ho tedy, aby se tohoto tématu chopil a zmobilizoval kolem sebe další 
spolupracovníky. Podařilo se mu to. Musel ale vytrvale jít za svým cí lem.  
Tato vlastnost je při práci na nějakém projektu nepostradatelná. Důkazem 
toho jsou zakladatelé start-upů. 
 
Jaká vlastnost je nejdůležitější? 
Zvídavost. Zájem o to, co prožívají druzí, o jejich úspěchy a jejich problémy, 
obohacuje naše vlastní jednání a naši tvůrčí schopnost. Dva mladí lidé mohou 
mít stejné schopnosti, ale je-li jeden z nich zvídavější, bude vždy o krok 
napřed. Je na nás, manažerech, abychom u svých spolupracovníků rozvíjeli 
nejen tuto vlastnost, ale také ostatní dobré vlastnosti, díky nimž budou 
vítězit.

Xavier Huillard, generální ředitel 
skupiny VINCI, rozjímá nad tím, 
proč je jednou z jeho hlavních 
rolí být „koučem a instruktorem 
pomáhajícím v osobním rozvoji 
ženám a mužům, kteří jsou  
v našem oboru nováčky“.

„Příliš mnoho našich zaměstnanců odchází již v prvních pěti 
letech. To odporuje naší filozofii!“

Nebylo by účinnější zaměřit nábor pouze na 
šampiony? 
Tento přístup už je překonán. Vychází totiž z 
předpokladu, že šampionem se člověk musí narodit. 
To ale není pravda! My si naopak myslíme, že se 
šampionem ve svém oboru může stát každá žena a 
každý muž. 
 
Jak se tedy u vás vyrábějí šampioni? 
To je základním úkolem manažerů naší skupiny, kteří 
musí být velice laskaví. Nesmí se obávat pomáhat svým 
spolupracovníkům v růstu a musí je podporovat v tom, 
aby využili veškerý svůj potenciál. Tak se ve VINCI rodí 
šampioni. Platí to i pro mě: jednou z mých hlavních 
činností je být koučem a instruktorem pomáhajícím  
v osobním rozvoji ženám a mužům, kteří jsou v našem 
oboru nováčky. 
 
Jsou vám vaši zaměstnanci věrní?  
Pří liš mnoho našich zaměstnanců odchází již v prvních 
pěti letech. To odporuje naší f ilozofii! Rádi bychom 
zaměstnávali mladé absolventy hned, jak vyjdou ze 
školy, a pomáhali jim k co nejlepší kariéře. Odchody 
zaměstnanců jsou pro společnost, která do nich 
investovala a předala jim své know-how, plýtváním. 

Proč od vás tito zaměstnanci odchází?  
Jedním z důvodů bude zřejmě to, že si mladí lidé 
představují práci v našem oboru jinak, než jaká ve 
skutečnosti je. Vybudování kariéry nějakou dobu trvá a 
základními kameny jsou důvěra a vytrvalost. Proto je 
nutné, abychom dokázali dobře vysvětlit, v čem naše 
práce spočívá. 
 
Máte s tímto vysvětlováním problémy?  
Náš obor je občas vnímán jako pří liš tradiční či značně 
nezáživný. Opak je ale pravdou. Naše odvětví prožívá 
revoluci: stavebnictví se čím dál více inovuje a 
digitalizuje, technologie progresivně mění náš přístup 
ke stavbě či řízení našich infrastruktur. Je to vzrušující! 
Proto rozjíždíme úplně jinou a provokativní kampaň. 
 
 
 
 
„Jsme skupina podnikatelů, podnikání máme v krvi .“ 
 
Myslíte, že je důležité budovat loajalitu pracovníků? 
Náš obor klade velký důraz na management. Skupina 
zaměstnává 185 000 lidí při obratu téměř 40 miliard 
eur. Muži a ženy ve VINCI představují skutečnou 
přidanou hodnotu. Jsme přesvědčeni o tom, že naše 
každodenní výkonnost je podmíněna dlouhodobými 
vztahy s našimi spolupracovníky. Zdroj: Le Figaro



Je vůbec možné, aby nějaký člověk rychle povýšil  
ve skupině se 185 000 zaměstnanci, která působí  
ve stovce zemí světa?  
Ano, my jsme skupina podnikatelů, podnikání máme v 
krvi. Naši spolupracovníci mohou velmi rychle povýšit 
na odpovědnou a zároveň samostatnou pozici. Jsme hrdí 
na to, že je mezi námi mnoho mladých operativních 
manažerů.

Dokáže vám francouzský školský systém dodávat 
spolupracovníky podle vašeho gusta?  
Francie má to neuvěřitelné štěstí, že je domovem 
několika světových lídrů stavebního sektoru, protože 
má od 18. století vysoké školy zaměřené právě 
na tento obor. Tyto školy přivádějí do stavebních 
společností některé z nejnadanějších jedinců mladé 
generace.  
 
Může být v duchu start-upů přebudována tak 
velká skupina jako je VINCI?  Věříte konceptu tzv. 
svobodných firem?  
Záměr VINCI musí prověřit čas. Ve službě uživatelům 
budeme neustále potřebovat stavět nové infrastruktury 
a inovovat je. VINCI je pravděpodobně jednou z nejvíce 
decentralizovaných skupin na světě. V čase digitální 
revoluce a vzniku horizontálních organizací je 
fungování VINCI už teď nesmírně moderní. Pyramidu 
řízení jsme obrátili již před více než dvaceti lety a 
funguje to! Skupina je vlastně taková neuronová síť 
přibližně 3000 obchodních jednotek. Některé z nich 
jsou středně velké firmy, jiné zase velmi malé f irmy 
nebo start-upy. Všechny jsou samostatné, ale sdí lí 
společnou vizi. V tomto mumraji je sídlo skupiny 
především jakýmsi animátorem a pomocníkem, 
nikoliv technokratickou byrokracií chrlící nová a 
nová nařízení. Všichni ředitelé našich obchodních 
jednotek jsou skutečnými podnikateli v rámci naprosto 
decentralizované skupiny. 
 
 
 
„Pro zasmání bych mohl říct, že jsem taková vestálka mající za 
úkol hlídat posvátný oheň.“ 
 
Mohl byste nám prozradit tajemství decentralizace? 
Povedená decentralizace v sobě spojuje samostatnost 
obchodních jednotek a jednotu celku. Decentralizace 
je středobodem naší společné vize VINCI. Zároveň ale 
neustále pracujeme na tom, abychom dali smysl našemu 
společnému záměru. Našim společným hodnotám. 
Skvělým pojítkem je kapitálová účast zaměstnanců. 
 
Představuje pro vás kapitálová účast zaměstnanců 
skutečnou výhodu?  
Naši zaměstnanci jsou nejvýznamnějšími akcionáři 
VINCI. Tato ambiciózní politika je výsledkem cí lené a 
systematické práce posledních více než 20 let.  
V současnosti 115 000 našich zaměstnanců jsou 
akcionáři a představují 10 % kapitálu skupiny. Ať již jste 
dělník na stavbě v Jižní Americe, nebo ředitel letiště  

v Japonsku, tak jste-li akcionářem skupiny, má pro vás 
společná vize smysl. 
 
To vy definujete společnou vizi skupiny VINCI?  
Mou rolí je společně s výkonným výborem vypracovat 
záměr a přemýšlet o naší společenské užitečnosti. Jsme 
soukromou skupinou, která je veřejně prospěšná. Denně 
navrhujeme, budujeme, f inancujeme a provozujeme 
různé infrastruktury. Zkrátka a dobře měníme města a 
krajiny. Já dohlížím na to, aby se nám projekt nevymkl 
z rukou. Pro zasmání bych mohl říct, že jsem taková 
„vestálka mající za úkol hlídat posvátný oheň“. 
 
Jaké další funkce má ředitel decentralizované 
skupiny? 
Udávám směr, hlavní kurz naší společné cesty. 
Nedělám takřka žádná operativní rozhodnutí. V tomto 
světě propojených sítí a horizontálních struktur mám 
jednoduché poslání: pomáhat skupině růst, aniž bych 
ji pří liš svazoval a technokratizoval. Podepisuji jen tři 
vnitřní sdělení ročně! 
 
 
 
 
„Nekoupíme žádnou firmu, ať je její cena jakákoliv, aniž 
bychom se přesvědčili o tom, že je její nákup v souladu s našimi 
hodnotami.“ 
 
To vy rozhodujete o rozšiřování skupiny?  
Posuzuji naprostou většinu plánovaných akvizic,  
a to i v případě, že se jedná o společnost, která má  
v eurech pouze milionový obrat! Při rozšiřování skupiny 
musím dbát na to, abychom si udrželi naše hodnoty  
a náš způsob fungování. Ujišťuji se, že nesklouzáváme  
k nesourodému hromadění akvizic na všech stranách. 
 
Rozhodujete o akvizici společností pouze na základě 
finančních a technických kritérií?  
Nákup nějaké f irmy představuje nastartování 
racionálního, strategického a f inančního procesu, 
současně s procesem kulturním. Nekoupíme žádnou 
f irmu, ať je její cena jakákoliv, aniž bychom se 
přesvědčili o tom, že je její nákup v souladu s našimi 
hodnotami. 
 
Už jste se někdy zmýlil?  
Samozřejmě, že jsem se dopustil chyb. Vždy, když jsem 
kladl větší důraz na racionální a strategický rozměr 
projektu než na jeho slučitelnost s našimi hodnotami, 
proces integrace ztroskotal. 
 
Musel jste také někdy začít od nuly? 
Před deseti lety jsme byli v oblasti správy letišť úplnými 
nováčky pouze s několika málo koncesemi v Kambodži. 
Jednoho dne se jeden náš kolega pro tuto činnost 
nadchl a rozhodl se ji dále rozvíjet. Byli jsme trpěliví, 
důvěřovali jsme mu a poskytli mu podporu pro rozvoj 
této aktivity. A dnes jsme v tomto oboru čtvrtí na světě.

Je jednodušší někoho zaměstnat ve Francii, nebo  
v zahraničí? 
Francie má silnou tradici kvalitních škol připravujících 
odborníky pro náš obor. V zahraničí, v oblastech, kde 
není skupina VINCI tolik známá, se snažíme přilákat 
mladé lidi s jiným vzděláním a praxí. VINCI má 
ambiciózní cí l: v následujících letech dosáhnout více 
než 50 % obratu v zahraničí. Růst v zahraničí musí 
zohledňovat ekonomická, technická i kulturní hlediska. 
Je nutné vyvážet vlastní know-how. Je také třeba velice 
dobře poznat kultury zemí, ve kterých si přejeme 
působit. V tom spočívá náš úspěch! 
 
 
 
 
„Neustále se ujišťuji , že DNA naší skupiny, její kulturu a její 
hodnoty sdílejí všichni bez rozdílu i přes značnou různorodost 
našich poboček po celém světě.“ 
 
Mají toho chilský manažer s francouzským 
manažerem hodně společného? 
Neustále se ujišťuji, že DNA naší skupiny, její kulturu a 
její hodnoty sdí lejí všichni bez rozdí lu i přes značnou 
různorodost našich poboček po celém světě. Proto 
nemohu zůstat sedět ve své kanceláři v sídle VINCI. Je 
pro mě nezbytně nutné setkávat se s jednotlivými týmy 
a je to také nesmírně povznášející!

Pravidelně jezdím do různých koutů Francie přivítat 
nováčky. Také se účastním interních roadshow. V roce 
2018 mám v plánu navštívit dvacítku zemí, ve kterých 
se setkám s 5000 vedoucími pracovníky skupiny. 
Tato setkání jsou velice důležitá, neboť umožňují 
připomenout si naše základní principy, naše způsoby 
fungování, naši strategickou vizi i náš společenský a 
ekologický závazek. 
 
Trvá to dlouho, než člověk porozumí kultuře nějaké 
země? 
Dlouhodobý úspěch společnosti spočívá především ve 
vypracování ekonomického záměru. Jít za ekonomickým 
cí lem ovšem nestačí. Je také nutné následovat záměr 
manažerský a sociální, společenský a ekologický a 
oslovit mnohé zainteresované strany. A právě vzájemné 
působení těchto záměrů stojí za dlouhodobým 
úspěchem naší společnosti. Nejedná se pouze o věc 
akcionářů. Tato kombinace je srdcem celé společnosti 
a symbolicky náleží jejím různým činitelům: starostům 
jednotlivých městských částí, ve kterých působíme 
a ve kterých žijí naši spolupracovníci, neziskovým 
organizacím, odborářům... 
 
 
 
 
„Povzbuzujeme také naše spolupracovníky, aby se nebáli vystoupit 
z řady.“ 
 
Co přináší dialog s volenými představiteli obcí,  
s neziskovými organizacemi a s politiky? 

Navázat dobré vztahy se stakeholdery je pro nás 
zásadní. Vysvětluji jim náš záměr. Poslouchám jejich 
reakce a zohledňuji jejich připomínky. Neustále se 
snažím najít rovnováhu mezi požadavky, které jsou 
občas protichůdné. 
 
Měli by se tedy řídící pracovníci veřejně a 
společensky angažovat? 
Každý řídící pracovník by samozřejmě měl být 
zodpovědný a měl by se společensky angažovat! Zároveň 
by ale v debatách neměl zapomínat na to, kde je jeho 
místo. Povzbuzujeme také naše spolupracovníky, aby se 
nebáli vystoupit z řady. Mohou například vyučovat na 
fakultě, vstoupit do spolků podporovaných nadací VINCI 
nebo se stát členy profesních sdružení či odborových 
organizací. 
 
Je společenská angažovanost jakýmsi druhem 
filantropie? 
Ekonomická síť je jako korálový útes, na kterém 
žijeme. Žádná f irma z tohoto útesu nemůže dlouhodobě 
těžit, aniž by pomáhala jiným obyvatelům útesu také 
prosperovat. Musíme tedy tahat za všechny páky, které 
umožní celému ekosystému prosperovat, aby se dobře 
dařilo všem na tomto pomyslném útesu. 
 
Kdo inspiroval vaše pojetí firmy? 
Antoine Riboud, otec Francka Ribouda, který založil a 
řídil Danone. Přivlastnili jsme si jeho pojetí f irmy, které 
je dnes součástí naší DNA. 
 
Kdo změnil vaše pojetí řízení? 
Jean-Marie Descarpentries. Na konci 80. let jsem 
ho slyšel vysvětlovat jeho teorii obrácené pyramidy. 
Skutečnými hrdiny f irmy jsou podle ní její zaměstnanci 
a její klienti. Řídící pracovníci jsou tu pro ně. Pana 
Jeana-Marie Descarpentriese neznám, ale byl jsem hned 
přesvědčen o správnosti jeho konceptu, a od té doby se 
jím nepřestávám řídit. 
 
Jaké osobnosti nebo jací manažeři vás inspirují? 
Není možné je tu všechny vyjmenovat! Jen pro 
příklad uvedu několik jmen. Obzvlášť si vážím Jeana-
Dominique Senarda, předsedy Michelinu, a Benoita 
Pottiera, generálního ředitele Air Liquide. Řídí 
společnosti, které jsou inkarnací hodnot francouzského 
kapitalismu: kapitalismu humanistického. 
Francouzský kapitalismus usmiřuje lidi a společnosti. 
Díky němu Francie dokázala vytvořit nadnárodní 
skupiny a zazářit ve světě. V tom spočívá sí la našeho 
modelu, který musíme bránit! 
 
Může být v práci šťastný i řadový zaměstnanec? 
Stačí se zahledět do očí našich kolegů, kteří právě 
úspěšně zakončili práci na nějakém projektu, a hned 
pochopíte, co je to štěstí. Filozof Michel Serres řekl, že 
práce v našem oboru naplňuje každého z nás, ať již jsme 
v hierarchické pyramidě nahoře nebo dole, pocitem, 
že se podí líme na společném dí le, a nikoliv že jen 
vykonáváme nějakou práci. A to je vzácný dar.  
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748 MILIONŮ LIDÍ JE STÁLE BEZ 

Populace bez přístupu k pitné vodě
 V milionech

Další regiony 84
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Jižní 
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kanalizace
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vody zvýší o 
 

55%

x 400
To je nárůst světové spotřeby vody v oblasti 
průmyslové výroby mezi roky 2000 a 2050, 
který bude výraznější než v ostatních oblastech.

Z důvodu špatného stavu vodovodní 
sítě dochází průměrně ke ztrátě 

ve většině 
rozvojových 
zemích.

Více než
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pitné vody 
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S TAV B A  M Ě S Í C E

Sanace  
Nuselského 
mostu
SMP CZ:  
Nuselský most patří mezi dominantní 
dopravní stavby hlavního města 
Prahy. Jeho výstavbou byl na přelomu 
60. a 70. let pověřen závod 2 podniku 
SSŽ, předchůdce nynější společnosti 
SMP CZ.  
 
ZHOTOVITEL:  
Sdružení „Dálniční stavby Praha – 
SMP CZ Nuselský most“

OBDOBÍ REALIZACE STAVBY:  
červenec 2013 - dosud

OBDOBÍ VYKONÁVÁNÍ ODBORNÉ 
ČINNOSTI:  
únor 2015 - dosud

INVESTOR:  
Technická správa komunikací 
hlavního města Prahy

PROJEKTANT MOSTU:  
SUDOP PRAHA

POZEMNÍ KOMUNIKACE:  
místní sběrná komunikace I. třídy, 
ulice 5. května, Nuselský most

KŘÍŽENÍ MOSTU S PŘEKÁŽKAMI:  
potok Botič, ulice Sekaninova, ulice 
Oldřichova, tramvajová trať v ulici 
Jaromírova, trať SŽDC, ulice Čiklova

CHARAKTERISTIKA MOSTU:  
spojitá komorová rámová konstrukce 

 
z předpjatého betonu s horní  
a dolní mostovkou pro kombinovanou 
dopravu – silniční a kolejovou (trasa 
metra C)

DÉLKA NOSNÉ KONSTRUKCE:  
485 m 

ROZPĚTÍ POLÍ:  
69 m + 114,73 m +115,52 m + 115,47 m 
+ 68,25 m

ŠÍŘKA MOSTU:  
26,5 m 

VÝŠKA MOSTU NAD TERÉNEM:  
14 m až 43 m

STAVEBNÍ VÝŠKA:  
6,53 m 

ZATÍŽENÍ MOSTU:  
návrhové zatížení dle ČSN 73 
6201/1958, zatížitelnost mostu 
(určená dle souhrnné statické 
analýzy Nuselského mostu: PÚDIS 
1992): normální 32 t, výhradní 65 t, 
mimořádná nebyla určována 

10

Popisek
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Informace o projektu

Na mostě je šestipruhová komunikace se středním 
dělicím pásem a v tubusu nosné konstrukce je vedena 
trasa C pražského metra. 

Za dobu provozu si most v různých časových obdobích 
vyžádal pouze dí lčí opravy, proto byla správcem mostu 
vypsána soutěž na celkovou rekonstrukci reprezentující 
kompletní výměnu mostního svršku, příslušenství 
a sanaci betonových částí spodní stavby a nosné 
konstrukce. Tuto generální opravu provádí společnost 
SMP CZ ve sdružení se společností Dálniční stavby 
Praha.

Celá rekonstrukce mostu byla rozdělena na čtyři etapy 
výstavby. Základní podmínkou jednotlivých etap je 
zachování dvou jízdních pruhů pro jednotlivé jízdní 
směry a zajištění pěšího a cyklistického provozu vždy po 
jedné chodníkové římse.

První etapa rekonstrukce proběhla v roce 2013 a 
byla časově omezena pouze na prázdninové měsíce. 
Po demolici římsy následovala sanace horní plochy 
mostovky, pokládka nových hydroizolačních vrstev a 
betonáž římsy s následným osazením zádržného systému 
a stožárů veřejného osvětlení.  
 
V roce 2014 následovala realizace druhé etapy. Od 
května do června byl uzavřen rychlý a středový pruh 
do centra města a provedla se kompletní výměna 
vozovkového souvrství včetně sanace mostovky  
a pokládky nové hydroizolace. V měsíci červenci a srpnu 
2014 byla doprava převedena na opravenou část mostu  
a obdobný rozsah prací byl realizován v rychlém  
a středovém pruhu z centra města.

Největší rozsah opravy Nuselského mostu byl 
naplánován do třetí etapy rekonstrukce, která byla 
zahájena v březnu roku 2015 a probíhala do července 
2016. V rámci této etapy probíhala sanace betonových 
konstrukcí spodní stavby, kterou tvoří dvě krajní 
masivní opěry a čtyři středové pilíře dosahující výšky 
40 m. Technicky nejnáročnější stavební část této etapy 
ale reprezentuje oprava chodníkové římsy ve směru 
do centra a současná sanace betonových částí nosné 
konstrukce. Pro umožnění přístupu k nosné konstrukci 
byly navrženy posuvné zavěšené sanační lávky. Čtvrtá 
etapa rekonstrukce započala v srpnu roku 2016 
převedením pěší a cyklistické dopravy na již dokončenou 
chodníkovou římsu ve směru do centra a započetím 
opravy římsy směrem z centra. V rámci těchto dvou 
fází rekonstrukce mostu dochází k úplné demolici 
železobetonové svodidlové zídky, výměně chodníkových 
panelů a změně způsobu odvodnění chodníku. Během 
prací probíhá rovněž diagnostika předpětí nosné 

 02

 01

01    Sanační lešení - profil 
 
02    Montážní lávka 
 
03    Montáž

konstrukce.

Během celé rekonstrukce, jež je plánována do 
září roku 2017, je v co největší míře využívána 
spolupráce skupiny SMP. Chodníkové panely 
dodává společnost PREFA PRO, sanační práce 
a posuny zavěšených sanačních lávek zajišťuje 
společnost FREYSSINET CS. 
 
Popis zavěšených pracovních lávek 

Z inventárního materiálu PERI, doplněného 
nakoupenými prvky a speciálně vyrobenými 
dí ly, je sestavena prostorová zavěšená a posuvná 
konstrukce velké a malé lávky. Celková délka 
pracoviště na lávkách je 30 m. Velká lávka je 
tvořena dvěma bočními lávkami vzájemně 
propojenými spodní pojízdnou lávkou. Boční lávky 
jsou zavěšeny do železobetonových žeber mostovky 
pomocí závěsů s pojezdem a dvou řad ocelových 
profilů IPN 500. Boční lávky mají tři úrovně 
pracovních podlah, které jsou v příčném směru 
mostu částečně sklopitelné. Sklápění podlah je 
využíváno při průjezdu lávky kolem pilíře. Nejnižší 
podlaha může být kromě sklápění ještě v příčném 
směru mostu i vysouvána. Docí lí se tak uzavření 
pracovního prostoru. Volné okraje bočních lávek 
jsou vybaveny zábradlím s okopem. Pro zachycení 
sanační vody stékající po konstrukci lávek je 
součástí spodní podlahy bočních lávek odvodňovací 
žlab s jímkou. Součástí podlah bočních lávek jsou 
i výlezy s žebříkem. Spodní pojízdná lávka je 
zavěšena na dvojici ocelových nosníků IPN 300 
pomocí čtveřice rolen. Každá rolna je osazena 
elektromotorem. Na jedné kolejnici IPN 300 jsou 
osazeny vždy dvě rolny vzájemně propojené 
ocelovým nosníkem SRU. Hlavní částí spodní 

lávky je prostorová příhradová ocelová konstrukce 
tvořená inventárním materiálem PERI Variokit. 
Pracovní podlahu lávky tvoří sestava dřevěných 
nosníků GT24 a fošny tloušťky 40 mm. 
Pro snadnější sanaci spodního povrchu nosné 
konstrukce mostu je na podlaze lávky namontované 
inventární lešení PERI UP. Přístup na lávku je 
možný průlezy ve spodních sklopných podlahách 
obou bočních konstrukcí velkého sanačního 
vozíku. Celkem jsou do spodní sklopné podlahy 
namontovány tři průlezy s poklopem. Každý 
poklop je ve spodním líci opatřený mechanickou 
pojistkou proti nechtěnému otevření shora. 
Pracovníci jsou na lávce chráněni proti pádu z 
výšky namontovanou sestavou lešení PERI UP, se 
základní výškou zábradlí 1 500 mm. Ve spodní části 
lávky osadila stavba sítě k zachycení padajících 
předmětů. Podlaha je opatřena asfaltovou izolací a 
záchytnými jímkami pro sběr sanační vody. Zásoby 
sanačního materiálu nesmí překročit 100 kg/m2. 
Zatížitelnost podlahy lávky (lešení PERI UP) je  
200 kg/m2. Malá lávka je tvořena pouze jednou 
boční lávkou s vybavením a konstrukcí odpovídající 
popisu výše. 

Vlastní posun konstrukcí je řešený přímočarým 
hydraulickým válcem s ukotvením do jednoho 
kotevního místa a druhým koncem do horní 
pásnice pojezdové kolejnice IPN 500. V případě 
průjezdu kolem pilíře je nutné sklopit podlahy ve 
všech třech úrovních. V dalším kroku demontujeme 
poslední závěsy ve směru pohybu na obou 
nosnících IPN 500 a tyto závěsy přesuneme po 
podlaze lávky dopředu. Tam je osadíme do předem 
vyvrtaných otvorů v žebrech nosné konstrukce. Po 
dokončení posunů je pozice lávky zajištěna pomocí 
stabilizátorů. 
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Název

Odstranění 
povodňových 
škod v České 
Kamenici 
Práce spočívaly převážně v liniovém 
provedení záporového pažení 
se zemními kotvami, zbourání 
stávajících kamenných zdí, 
provedení nových železobetonových 
základů a zdí, které byly následně 
obloženy kamenným čedičovým 
obkladem. Pracovalo se současně 
na obou březích toku s postupným 
převáděním vody pomocí žoků a 
pytlů naplněných pískem. 

Po realizaci zdí na obou březích 
bylo prováděno zpětné dláždění 
dna z čediče, doplňování dřevěných 
dubových a nových kamenných 
čedičových prahů. V závěru byly 
položeny kamenné pískovcové římsy 

a na ně osazeno kovové zábradlí. 
Zpětné opravy přilehlých komunikací 
budou dokončeny za příznivých 
klimatických podmínek. Celý 
rekonstruovaný úsek řeky je situován 
v historické části města Česká 
Kamenice, v sousedství městského 
úřadu, základní školy, kulturního 
domu, základní umělecké školy, 
městské knihovny, zdravotnické 
záchranné služby, dětského domova, 
mateřské školky a školní jídelny s 
družinou. Některé obytné domy mají 
jediný přístup od řeky a ten musel 
být zachován po celou dobu stavby.  

 

SMP CZ:  
Od června 2015 do konce 
listopadu 2016 realizoval závod 
vodohospodářských staveb 
společnosti SMP CZ kompletní 
rekonstrukci koryta říčky 
Kamenice (km 21,840 - 22,650). 
Investorem akce bylo Povodí 
Ohře. 

 03

01 Nájezd vrtné soupravy na těžké  
      lešení k DC 28-29 levý břeh 
 
02 Montáž výdřevy záporového  
     pažení DC4-5 levý břeh a pohled  
     na provizorní hráz z žoků   
 
03 Příprava pro montáž  
      jednostranného bednění horního  
     dříku stěn DC 13-14 pravý břeh

 01

 02
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Rekonstrukce 
vodního díla 
Opatovice
SMP CZ:  
Vodní dílo Opatovice se nachází v 
Jihomoravském kraji, severozápadně 
od města Vyškov, v katastrálním 
území Opatovic u Vyškova, 
Rychtářova a Ježovic na Moravě.  
 
Vodárenská nádrž Opatovice na řece 
Malá Haná byla vybudována v letech 
1969 až 1972 a nachází se v blízkosti 
stejnojmenné obce. Oblast Vyškovska 
a Bučovicka potřebovala v druhé 
polovině minulého století nové zdroje 
vody pro rozvoj průmyslu a bytovou 
zástavbu. Hlavním účelem nádrže 
je zajištění vody pro zásobování 
obyvatelstva, proto byla v jejím 
okolí v roce 1986 vyhlášena pásma 
hygienické ochrany a vyloučena 
rekreace. Ze zásobního objemu v 
nádrži se odebírají přibližně  
2 miliony m³ vody ročně pro úpravu 
na pitnou vodu. Dalším významným 
účelem je zajišťování minimálního 
průtoku v toku pod hrází. Od roku 
2008 je tento průtok využit při 
výrobě elektrické energie v malé 
vodní elektrárně o výkonu 5,5 kW.

Koruna hráze je zpevněna obslužnou 
komunikací se zídkou na návodní 
straně. Svahy hráze mají sklon  
1 : 1,3 a jsou stabilizovány několika 
lavičkami. Na pravém břehu je 
umístěn i nehrazený boční přeliv 
s délkou přelivné hrany 31 m a s 
kapacitou 36 m³/s při maximální 
hladině. Přepadající voda je odváděna 
spadištěm a skluzem do vývaru pod 
hrází. Hráz je kamenitá se středním 

hlinitým těsnicím jádrem, které 
je do podloží zavázáno betonovým 
injekčním blokem.

Realizací navrhovaných opatření 
dojde ke snížení rizika poruchy 
konstrukcí přehrady za povodní 
a zvýšení bezpečnosti vodního 
díla tak, aby povodňové ohrožení 
oblastí podél toku a ohrožení 
potenciálními poruchami vodního 
díla odpovídalo požadavkům 
současných standardů.

Funkční objekty: bezpečnostní 
přeliv, skluz a vývar

Na nehrazený boční bezpečnostní 
přeliv s vodorovnou přelivnou hranou 
délky 31 m navazuje skluz šířky ve 
dně 4 m s podélným sklonem 20 až 
33 %. Skluz je ukončen přelivnou 
plochou do vývaru (délka vývaru  
25 m, šířka ve dně 4 m a hloubka po 
korunu bočních zdí 5,30 m).

Odběrná věž, štola spodních 
výpustí a strojovna uzávěrů

U pravého břehu je situována 
odběrná věž vysoká 43,85 m (bez 
základu) umožňující odběry vody  
a vypouštění nádrže. V dolní části 
věže se nacházejí vtoky do dvou 
potrubí spodních výpustí, které mají 
průměr 700 mm a jsou uzavírány 
kuželovými uzávěry. Kapacita 
spodních výpustí činí celkem  
8,5 m³/s. Potrubí spodních výpustí je 
vedeno betonovou štolou pod hrází 

Těsnění:    
střední  
hlinité 

Typ hráze:   
 kamenohlinitá 

sypaná 

   Kóta koruny:    
335,10 m n. m. 

Šířka koruny:  
 5,43 m 

Délka hráze  
v koruně:   
 177,1 m 

Výška hráze    
    nade dnem:   

36,10 m 

do vývaru.

Věž je přístupná z pravého břehu z prostoru příjezdové komunikace pod domkem 
hrázného ocelovou lávkou pro pěší o dvou polích celkové délky 115,20 m.

Před manipulačními uzávěry z nich odbočuje potrubí o průměru 600 mm pro 
vodárenský odběr a pro asanační průtok. Odběry pro vodárnu jsou zajištěny  
z věže ze dvou různých úrovní pod hladinou a pro ochranu věže před ledem se 
čeří hladina kolem ní provzdušňovacím zařízením. V horní části věže je strojovna 
s jeřábovou dráhou umožňující obsluhu a údržbu všech uzávěrů.  

Zásobní prostor: 
7,840 mil. m³   

Hladina stálého 
nadržení:  

 315,50 m n. m. 

Hladina 
zásobního 
prostoru: 

333,40 m n. m. 

Prostor retenční 
neovladatelný: 
  0,507 mil. m³ 

Hladina 
retenčního 

neovladatelného 
prostoru: 

 334,10 m n. m. 
  

Celkový  
objem: 

10,062 mil. m³ 

Stálé  
      nadržení:    

1,715 mil. m³

HLAVNÍ PARAMETRY 
NÁDRŽE 

Voda v nádrži zaplavuje vlastní 
údolí řeky Malá Haná. 
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Rekonstrukce  
kalového 
hospodářství 
Čistírny  
odpadních vod  
v Břeclavi
V průběhu doby docházelo 
k postupnému opotřebení zařízení a 
v závěrečné fázi životnosti již nešlo 
odstředivku, která byla v provozu 24 
hodin denně, regulovat. Vznikla tu 
oprávněná obava z případné poruchy 
a nutnosti náhradního a dražšího 
řešení.

Vedení společnosti Vodovody a 
kanalizace Břeclav rozhodlo, že 
je nutné provést výměnu staré 
odstředivky za novou o větším 
výkonu, která zajistí zpracování 
veškerého přebytečného kalu, včetně 
požadované rezervy pro případné 
navýšení množství zpracovávaného 
média.

V rámci výměny odstředivky bylo 
nutné realizovat i výměnu výkonnější 
f lokulační stanice, dávkovacích 
čerpadel f lokulantu a podávacích 
čerpadel přebytečného kalu. Také 
se přistoupilo k provedení potřebné 
nové elektroinstalace. 

Vynucené stavební práce spočívaly 

ve vybourání starých základů, 
rezavých krytů kanálů a provedení 
nových základů, nerezových 
pochozích zákrytů kanálů, včetně 
oprav vrat a výmalby objektu. 

Stavba byla fyzicky zahájena v 
polovině ledna 2017 s tím, že musí 
být dokončena do konce března 
2017. Zahájení bylo dohodnuto 
s investorem s požadavkem zkrácení 
rekonstrukce na nezbytně nutnou 
dobu, protože během prací musel 
provozovatel zajistit zpracování 
přebytečného kalu cizí mobilní 
odstředivkou oproti úhradě nákladů.

Práce byly zahájeny, s ohledem na 
termín dodávky nové odstředivky 
Centrivit, provedením demontáže 
odstředivky, potrubí a čerpadel, 
vybouráním původních základů 
a vybudováním nových. Zatímco 
betonové základy získávaly 
požadovanou pevnost, stavbaři 
prováděli bourání starých podlah, 
pororoštů a pochozích zákrytů 
potrubních žlabů, včetně nosných 

ARKO TECHNOLOGY: 
Čistírna odpadních vod v Břeclavi 
byla rekonstruována a rozšířena 
v 90. letech minulého století. 
Po provedené rekonstrukci 
postupně došlo ke zvyšování 
množství přiváděné odpadní vody 
na čistírnu, a tím i k zvyšování 
množství přebytečných kalů. 
Kalová koncovka byla později 
řešena dekantační odstředivkou 
značky Guinard Centrifugation, 
rok výroby 2000, s odváděním 
zahuštěných kalů šnekovými 
dopravníky mimo budovu 
k dalšímu zpracování. Investorem 
stavby byly Vodovody a kanalizace 
Břeclav, generálním dodavatelem 
společnost ARKO TECHNOLOGY.

rámů, a prováděli přípravu pro 
montáž technologie. 

16. února 2017 byla nová odstředivka 
osazena na nové základy a byla 
zahájena montáž nové technologie. 
Po provedení montáže technologie 
byly dokončeny stavební práce a 
dí lo bylo v předstihu 22. března 2017 
připraveno k zahájení komplexních 
zkoušek. Při zahájení kontrolních 
zkoušek bylo zjištěno, že stávající 
šnekové dopravníky, které odvádí 
zahuštěný kal od odstředivky, 
oproti předpokladu projektanta 
nejsou schopny dostatečně 
odvádět zahuštěný kal, a tím nelze 
kontrolní zkoušky dokončit. Ihned 
bylo zahájeno jednání s výrobcem 
dopravníků a závada byla během 
pár dnů odstraněna. I přes toto 
zdržení kontrolní  zkoušky 
proběhly k požadovanému termínu 
ke spokojenosti nás i investora a 
odstředivka, včetně nového zařízení, 
byla ponechána v provozu.

Požadované parametry dekantační 
odstředivky Centrivit (zpracovávané 
množství kalu 6 až 15 m3/h 
v závislosti na vstupní sušině) byly 
prokázány a investor zařízení převzal 
v termínu a bez nedodělků. 
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Rekonstrukce historického  
mostu v Rabštejně nad 
Střelou

SMP CZ: Jen málokteré stavební 
společnosti se poštěstí provádět 
rekonstrukční práce na opravdu 
významných historických 
památkách. Obzvláště pak, pokud se 
jedná o tak úzký okruh staveb, jako 
jsou mosty v České republice. 

Společnost SMP CZ měla tu 
čest podí let se v letech 2007-
2010 na jedné z největších 
rekonstrukcí mostu, a to nejen 
historickým významem, na opravě 

Karlova mostu. Stavba, která 
zanechala ve všech zúčastněných 
nezapomenutelné zážitky z 
prostředí staré Prahy a přinesla 
velké profesní i životní zkušenosti.
Vzpomenout na tuto historickou a 
mostařskou legendu nám v těchto 
dnech alespoň částečně nechává 
další ze starobylých skvostů našich 
předků – most v Rabštejně nad 
Střelou. Dějiny mostu jsou spojeny  
s dějinami hradu Rabštejn nad 
Střelou. Městečko leží na strmé 

ostrožně, kterou obtéká řeka Střela. 
Složitá konfigurace terénu zde  
logicky vymezila trasu důležité 
obchodní cesty vedoucí z Prahy 
přes Rakovník, Žlutice, Bochov a 
Loket do Chebu. Založení městečka 
úzce souviselo s hradem, který mohl 
být postaven před rokem 1269. 
Samotnému městečku bylo městské 
právo uděleno v roce 1337. Snad již 
v té době mohl vést přes řeku most. 
Dá se předpokládat, že přibližně v 
místě toho dnešního, který však byl 
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postaven později. V roce 1357 se stal 
majitelem panství Karel IV. 

Historie mostu 
První známé vyobrazení mostu 
přes Střelu se objevuje na vedutě 
Mauritia Vogta z roku 1712. Podle 
kronikářských zápisů zde byl 
postaven či opraven most. Z toho 
lze usuzovat, že most může být buď 
novostavbou z tohoto období, nebo 
že zde byl přestavěn starší most 
a v jeho hmotě se mohou skrývat 
pozůstatky starších konstrukcí. 
Po povodni v roce 1872, kdy došlo 
k poškození pilíře a opěry, bylo 
nutné most opravit, jeho podoba 
se však nezměnila. Další úpravy 
proběhly v letech 1966-1967. V roce 
1970 byl most vzhledem ke svým 
památkovým hodnotám zapsán do 
ústředního seznamu kulturních 
památek. V říjnu roku 1991 došlo 
k poškození mostu při havárii 
kamionu. Při následné rekonstrukci 
byly staré konstrukční vrstvy 
nahrazeny železobetonovým roštem 
a žulovou dlažbou uloženou do 
písku na betonové desce vyztužené 
sítěmi. Celková rekonstrukce 
obsahující krom jiného přezdění 
parapetních zídek a odvod dešťové 
vody do chrličů skončila v roce 
1993. Podobností se zmiňovaným 
Karlovým mostem je skutečně 
mnoho. 
 
Konstrukce mostu 
Samotná konstrukce mostu má dva 
oblouky sklenuté do mohutného 
středového pilíře s kamenným 
ledolamem a do opěr po stranách. 
Je vyzděný z místní břidlice. Spodní 
část pilíře a postranních opěr je 
obložena pískovcovými kvádry. 
Koruny parapetních zdí jsou kryty 
kamennými deskami, část je 
původní, část pochází z poslední 
rekonstrukce. Vozovka je dlážděna 
žulovými kostkami do vějíře. Most 
byl původně zřejmě omítnutý 
jednovrstvou hrubě rozetřenou 
vápennou omítkou, která měla 
především chránit zdivo. Z té se 
zachovaly pouze nepatrné zbytky. 
Větší plochy jsou novodobého 
původu stejně jako plochy na vnitřní 
straně parapetních zídek. Most 
včetně předmostí na obou březích je 
68 m dlouhý, 4,60 m široký (vozovka 

3,80 m, parapety 2 x 0,40 m). 
Rozpětí oblouků je 8,40 m. Mostovka 
směrem k levému břehu stoupá a 
levobřežní předmostí je v mírném 
oblouku. Zatížitelnost mostu je 24,0 
tun. 
 
Rekonstrukce 
Oprava, kterou právě SMP CZ 
realizuje, spočívá v celkové 
rekonstrukci vozovkového souvrství, 
zábradelních zdí a odvodnění 
mostu. Budou opraveny základy 
pilířů mostu a provedena celková 
oprava kamenného pláště včetně 
kamenného zdiva oblouků. Součástí 
je i rekonstrukce propustku na 
horním předmostí a vyčištění koryta 
řeky pod mostem. Most se nachází 
v památkově chráněném území 
a sám je kulturní památkou. 
Statická funkce mostu není v 
současné době narušena. Na 
mostě nejsou žádné inženýrské 
sítě, takže stavba nevyvolává 
potřebu přeložek. Zato bylo nutné 
vybudovat provizorní lávku pro pěší 
nedaleko od mostu. Důvodem je 
fakt, že oprava probíhá za kompletní 
uzavírky. Na počátku stavby bylo 
nutné provést restaurátorský 
průzkum, na jehož základě 
byl ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem upřesněn 
detailní technologický postup oprav 
kamenných historických částí 
mostu. Po celou dobu výstavby 
je zde nutný a požadovaný 
restaurátorský dohled.  
 
Pískovcové kvádry pro opravu 
obkladu pilíře jsou použity 
stejně jako u Karlova mostu z 
lomu Kocbeř u Dvora Králové. 
Kamenné zábradlí z lomového 
kamene je postupně rozebíráno, 
posuzováno a z části (použitelné) 
vyzděno zpět. Zdroj nového 
lomového kamene bude určen ve 
spolupráci s Národním památkovým 
ústavem. Po vytěžení stávajících 
konstrukčních vrstev vozovky 
a vybourání železobetonového 
roštu, který byl vložen při 
poslední opravě v roce 1993, 
včetně nefunkční jí locementové 
izolace, bude na očištěný povrch 
proveden nový podkladní beton, 
železobetonová deska tloušťky 157-
257 mm oddilatovaná od konstrukce 

parapetních zdí. Na tuto desku bude 
položeno nové izolační souvrství ze 
stříkaného polyuretanu. Finálními 
vrstvami poté bude kamenivo 
zpevněné cementem (150 mm) 
a žulová (původní ) dlažba do 
pískového lože.

Samostatné technologické postupy 
představují procesy opravy zdiva 
z lomového kamene, kde dojde ke 
kompletnímu očištění stlačeným 
vzduchem, částečnému lokálnímu 
přezdění a celkovému přespárování. 
Dalším krokem bude přezdění a 
oprava obkladů z pískovcových 
kvádrů.

Projektantem zadávací dokumentace 
je stejně jako u Karlova mostu 
projekční kancelář PUDIS. 
Realizační dokumentaci pro nás 
zpracovává Pontex. Zadavatelem je 
Správa a údržba silnic Plzeňského 
kraje. Oprava by měla být dokončena 
v listopadu 2017. V rámci veřejné 
soutěže jsme následně získali i 
zakázku rekonstrukce opěrné zdi  
v těsné blízkosti mostu, kterou  
v současné době souběžně 
provádíme v jednom realizačním 
týmu. 

Věříme, že zde navážeme na 
úspěšnou opravu Karlova mostu a 
potvrdíme vůdčí postavení SMP CZ  
v rámci oprav historických mostů. 

 

01, 02  Pohled na historický most v Rabštejně nad Střelou 
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Sanace 
Vojslavického  
mostu
FREYSSINET CS: Pokračující modernizace nejdůležitější 
dopravní tepny v České republice mezi sjezdy Hořice–
Koberovice se dotýká i jednoho z nejraritnějších 
mostů v České republice. Jedná se o Vojslavický most, 
mezi odbornou veřejností známý spíše pod označením 
„Dvojmost u Píště“ nebo zcela stručně „Píšť“. 

Historie mostu 
Z historického pohledu je Dvojmost u Píště symbolem 
počátků výstavby dálnic na českém území. První 
myšlenky postavit silnici napříč naší republikou se 
objevily v roce 1935, kdy byly vypracovány dva návrhy 
na trasu budoucí dálnice, ani jeden z nich však nezískal 

patřičnou důvěru. S dalším, v pořadí třetím návrhem, 
přišel zlínský průmyslník Jan Antonín Baťa. Z dnešního 
pohledu je zajímavostí, že návrh J. A. Baťi paradoxně 
nesměřoval trasu do míst s velkou koncentrací obyvatel 
či průmyslu, nicméně tento projekt byl úřady schválen. 

Následoval jeden z nejtemnějších momentů naší 
historie, Mnichovská dohoda, kdy jsme přišli  
o významnou část území. Veškeré plány, stejně tak jako 
životy lidí, byly změněny a Zemský úřad v Praze během 
12 dní navrhl zcela nové vedení dnešní D1, a to včetně 
silničního okruhu Prahy. V lednu 1939 byl návrh 

 01

trasy dálnice Praha–Jihlava–Brno–slovenská hranice 
schválen a zároveň byl udělen souhlas k přípravným 
pracím v úseku Praha–Humpolec a Zástřižly–Lužná 
na Vsetínsku. V tomto období byla zahájena samotná 
výstavba mostu, na jehož rekonstrukci se FREYSSINET 
CS v dnešní době podí lí. 
Výstavba mostu v prostředí Protektorátu Čechy 
a Morava a druhé světové války byla velmi 
problematická. To ilustruje dopis sepsaný ředitelem 
Generálního ředitelství stavby dálnic Václavem 
Noskem, který 11. října 1939 předložil v Berlíně a který 
je přímým důsledkem začátku světové války. Václav 
Nosek ve svém dopise prezentuje zpomalení tempa 
výstavby z důvodů nedostatku pracovních kapacit, 
stavebních strojů, pohonných hmot či jídla. Další 
úsporná opatření se o něco později promítla v omezení 
dodávek cementu, jehož použití bylo zcela zakázáno 
říšským protektorem Reinhardem Heidrychem po 
necelém měsíci jeho působení ve funkci. Tím končí 
práce na trase dálnice a veškeré sí ly jsou soustředěny 
na bitevní pole. Stavba byla po konci války na krátko 
obnovena, ale zcela ustala roku 1950. Až nárůst 
automobilového provozu v 60. letech přinutil tehdejší 
vládu obnovit myšlenku na výstavbu dálnic. V letech 
1973–1979 došlo k první rekonstrukci tohoto mostního 
objektu, který během zastavených stavebních prací 
výrazně zchátral. Byla realizována vložená pole u 
opěr mostu, která jsou v rámci dnešní rekonstrukce 
předmětem demolice a budou nahrazena novými. Z 
důvodu nedostatku vhodného místa a překonávání 
velkého převýšení se přistoupilo k řešení spočívající ve 
výstavbě „druhého“ patra mostu, které bylo uvedeno do 
provozu v roce 1979 a po kterém je vedena doprava na 
trase dálnice tak, jak ji známe dnes.           

Spodní most 
Jedná se o trvalý mostní objekt přes vodní nádrž 
Švihov, pod dálničním mostem D1-075.3. Most je spojitý 
s roštovou železobetonovou mostovkou, která tvoří 
nosnou konstrukci v polích 1, 2, 4, 5 a 6. V poli 3 je 
nosná konstrukce tvořena vetknutým obloukem s horní 
mostovkou. Nosná konstrukce je na všech vnitřních 
podpěrách uložena na vrubové klouby kyvných stojek 
a vetknutá ve vrcholu oblouku, na krajních opěrách je 
uložena pomocí dvouválečkových ložisek. Opěry jsou 
masivní, betonové, obsypané, křídla rovnoběžná, kolmá 
i šikmá. Založení mostu je plošné. Délka mostu je 175 m.

Horní most 
Založení mostu je plošné na skalním podkladu. 
Spodní stavbu tvoří střední pilíře P2 (pražský) a P3 
(brněnský) a dále krajní opěry O1 a O4. Opěry jsou 
masivní, tížné a dřík je vybetonován z prostého betonu 
B250. Železobetonový úložný práh je z betonu B450, 
závěrná zídka a přechodové desky jsou z betonu B250. 
Odvodnění opěr je provedeno odvodňovacími trubkami 
skrz opěru do líce opěry, a to s přesahem u opěry O1 
a bez přesahu u opěry O4. Pilíře mostu mají rozměry 
2,75 m x 4,5 m a výšku 26,0 m ÷ 29,8 m. Pilíře jsou 
přistavěny k původním pilířům mostu D1-075.1, ke 

kterým jsou v úrovni úložného prahu příčně připnuty 
čtyřmi předpínacími kabely (24 x P7 na každém pilíři). 
Beton základových pasů pilířů je B250. Beton dříků 
pilířů je rozdělen do dvou pevností dle diagnostického 
průzkumu. Jedná se o prefabrikované dí lce z betonu 
třídy C45/55 skládané na sebe a postupně vyplněné 
betonem třídy C30/37. Nosnou konstrukci tvoří 
ocelobetonová spřažená konstrukce o třech polích, 
půdorysně zalomená nad pilíři. V příčném řezu jsou 
hlavními nosnými prvky dva ocelové svařované 
komorové nosníky výšky cca 4 m spojené soustavou 
příčníků a podélníků ze svařovaných profilů I v rastru 
cca 4,1 x 4,1m. Osová vzdálenost hlavních nosníků je 
25 m. Stávající mostovku tvoří železobetonová spřažená 
deska šířky 29,70 m (společná pro oba jízdní pásy 
dálnice) a t loušťky min. 210 mm. Deska je tvořena 
prefabrikovanými deskami tloušťky 150 mm s náběhy 
a je spřažena s původní železobetonovou monolitickou 
dobetonávkou tloušťky 60 mm. Na desce je provedena 
spřažená vrstva vyrovnávacího betonu s kombinovanou 
prutovou a vláknovou výztuží zhotovená při poslední 
rekonstrukci mostu v roce 1996. Na podpěrách je nosná 
konstrukce uložena na dvojici hrncových ložisek, jedno 
vždy pod každou ocelovou komorou.

Na této ikonické stavbě, která symbolizuje počátky 
výstavby dálnic na českém území, bude FREYSSINET CS 
pro objednatele EUROVIA CS provádět zejména 
celoplošnou sanaci betonových konstrukcí, které budou 
doplněny o zesí lení spodní stavby předpínacími tyčemi. 
Aktuálně se řeší efektivní způsob demontáže krajních 
vložených polí, který významně limituje omezená 
světlost mezi vozovkou spodního mostu a spodním 
lícem mostu horního. Pro FREYSSINET CS se jedná o 
jednu z největších sanací mostního objektu v historii. 

01  Celkový pohled 
 
02  Most v roce 1974

 02
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Snížení 
hluku na 
Štěrboholské 
spojce 
Informace o projektu       

Hlukovým měřením před zahájením 
prací bylo autorizovanou zkušebnou 
EKOLA group zjištěno, že povolené 
limity hluku jsou v denních i nočních 
hodinách u nejbližší zástavby 
trvale překročeny v průměru až 
o 4 dB. Vzhledem ke stavebnímu 
stavu původní železobetonové zdi a 
naměřeným hodnotám hluku bylo 
Technickou správou komunikací 
rozhodnuto, že stávající stěna v 
délce 3,121 km bude postupně 
zdemolována a bude nahrazena 
novou, vyšší se soklovými 
železobetonovými a hliníkovými 
panely s pohltivostí A5 v odstínované 
barvě šedostříbrné. 

Stavba je celkově rozdělena na pět 
etap, přičemž první tři se týkají 
strany směrem do centra a čtvrtá s 
pátou jsou součástí stavby směrem z 
centra. 
 
V první etapě v délce 56 m se 
původní PH stěna prodlužuje 
a buduje se jako zcela nová. V 
místech, kde je stávající stěna 
vykloněná, což je případ druhé 
etapy a oblastí u mostů přes 
Hostavický a Štěrboholský potok, 
se celá odstraňuje včetně sloupků a 

nahrazuje se novými včetně jejich 
pilotového založení. V ostatních 
partiích se stávající betonové 
výplně mění za nové a do původních 
navrtávaných sloupků IPE 200 se 
vkládají ocelové UPE 160 s novými 
hliníkovými panely. 

Na mostech jsou skleněné výplně 
měněny za nové transparentní. 
Dle vyhlášky 104/1997 Sb. a v 
souladu  s TP 104 jsou v roztečích 
po maximálně 150 metrech ve zdi 
navrženy únikové dveře nebo otvory. 
Ty jsou dle NV 11/2002 Sb. a  ČSN 
ISO 3864-1 označeny bezpečnostními 
značkami s předepsanými 
piktogramy. Součástí stavby je i nová 
krajnice a její odvodnění spojená s 
výměnou svodidel s vyšším stupněm 
zadržení v celé délce včetně mostů. 

Dodavateli rozhodujících materiálů 
jsou f irma Liadur (hliníkové a 
transparentní výplně) a PREFA PRO 
(betonové soklové panely). Na 
stavební práce včetně demolic jsou 
kladeny z hlediska logistiky značné 
nároky, protože všechny práce jsou 
prováděny jen z odstavného pruhu 
šířky 4,0 metry za nepřerušeného 
provozu po Štěrboholské spojce a za 
zachování dvou jízdních pruhů pro 
každý směr jízdy.

SMP CZ:  
Účelem stavby je snížení  
hluku v okolí jedné  
z nejfrekventovanějších 
pražských komunikací, kde ve 
všední den za 24 hodin projede  
až 78 tisíc vozidel v obou 
směrech.  

 01

01 Pohled na provedení 1. etapy, která je již uvedena  
      do provozu 

1. etapa:                     

2. etapa:  

3. etapa:    

4. etapa:    

5. etapa:    

56,0 m                

 637,0 m                

1129,3 m          

368,3 m                

délka

3,55 m  

3,55 m  

2,40 – 4,00 m      

2,40 m

výška

987,2 m          3,50 – 4,00 m      

Stavbu realizuje divize Dopravních staveb společnosti 
SMP CZ.  V současné době jsou kompletně hotové etapy 
1. a 2., rozpracovaná je 3. etapa v celé své délce. Po jejím 
dokončení bude souběžně realizována 4. a 5. etapa.  

02 1. etapa před posledními úpravami 
03 1. etapa před osazením hliníkových výplní
 

 02

 03
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Sanace silnice 
I/78 v blízkosti 
Oravského 
Podzámku
Stavba začíná v napojení na silnici 
I/59 v obci Oravský Podzámok v 
okrese Dolný Kubín a pokračuje na 
sever přes Námestovo směrem ke 
státní hranici s Polskem v okrese 
Námestovo, kde končí. Tvoří hlavní 
dopravní napojení okresu Námestovo 
a je důležitou součástí dopravního 
spojení s polským městem Žiwiec.

Předmětem zakázky je sanace sesuvu 
na silnici I/78 v km 4,377 86 – 4,482 15.  
Tento úsek silnice se nachází v 
extravilánu mezi obcemi Oravský 
Podzámok a Hruštín, prochází 
horským územím Oravské vrchoviny 
s okolním lesním porostem. Na 
povrchu vozovky je množství 
nerovností a lokálních poklesů, 
nezpevněná krajnice je sesunutá 
s obnaženými sloupky ocelového 
svodidla, které tak ztratilo záchytnou 
schopnost. Úsek silnice navazuje 
na již sanované úseky (gabionová 
opěrná zeď) a téměř realizované 
železobetonové opěrné zdivo. 
Vzhledem k nevhodné geologické 
skladbě v podloží za spolupůsobení 
srážkových vod dochází k sesuvům 
a deformacím silničního tělesa. 
Silniční těleso vytváří terénní hranu, 
čímž zhoršuje podmínky pro odtok 
srážkových vod z prostředí a přispívá 
k převlhčení zemin v podloží. Je 
proto potřebné zlepšit podmínky pro 
odvádění srážkových vod. 

Sanace bude probíhat ve dvou 

etapách, kdy cí lem první etapy je 
zhotovení drenážních žeber, která 
budou sloužit k odvodnění svahu 
a vyvedení stékající vody, a tím 
pádem dojde k zabezpečení stability 
silničního tělesa. Ve druhé etapě 
pak proběhne odstranění stávající 
poloviny vozovky a vybudování 
nové gabionové opěrné zdi. Ta bude 
založena na kolmých a šikmých 
mikropilotách se zásypem a dojde k 
vybudování nové konstrukce vozovky 
s příslušenstvím. 
 
Cílem sanace je odstranit havarijní 
stav vozovky, tj. vzniklé deformace 
silničního tělesa a nerovnosti 
vozovky, a zajistit tak bezproblémový, 
plynulý a především bezpečný 
provoz. Toho bude dosaženo zejména 
zamezením pohybu podloží v 
prostředí opěrné zdi a drenážního 
systému, čímž se zabrání vzniku 
nových nerovností.

Práce na opravě silnice probíhají již 
od dubna 2017 a dokončeny by měly 
být ke konci července tohoto roku.  

 

SMS:  
Společnost SMS zahájila v 
dubnu 2017 práce na sanaci 
silnice I. třídy I/78 v Žilinském 
kraji. Jedná se o úsek v km 
4,400 – 4,500 poblíž obce 
Oravský Podzámok a cílem je 
oprava vozovky v havarijním 
stavu a zajištění plynulého 
a bezpečného provozu. 
Investorem je SSC – Slovenská 
správa ciest.

01, 02 Sanační práce 
 

 01

 02
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Výroba a montáž ocelové 
konstrukce mostu D1-169 
v km 136,151 na stavbě 
modernizace dálnice D1
OK Třebestovice:  
Společnost OK Třebestovice se podílí na rekonstrukci 
mostu SO 18-202.2 v km 136,151 na stavbě modernizace 
dálnice D1. V rámci této stavby se jedná o úsek 18, exit 
134 Měřín – exit 141 Velké Meziříčí západ.  
 
Jde o třípolový mostní objekt pro jeden pás dálnice 
D1. Nosnou konstrukci mostu tvoří spojitá trámová 
ocelová konstrukce se spřahující železobetonovou 
deskou s rozpětím jednotlivých polí 25,3 + 34,0 + 25,3 m 
s rovnoběžným uložením na opěrách a pilířích. Nosná 
ocelová konstrukce je tvořena pěti půdorysně přímými 
plnostěnnými nosníky průřezu nesymetrického I. 
Nosníky mají výšku stojiny 1,30 m, t loušťku horních 
pásnic 16 ÷ 45 mm, tloušťku dolních pásnic 25 ÷ 55 
mm. Osová vzdálenost nosníků je 2,65 m. Stojiny 
nosníků jsou vyztuženy svislými výztuhami po 2,53 m. 
V místech uložení jsou nosníky propojeny ocelovými 
plnostěnnými příčníky s průřezem nesymetrického I. 
Pro přizvednutí mostu při výměně ložisek jsou stojiny 
příčníku vyztuženy svislými výztuhami. Spřažení 
mezi železobetonovou deskou mostovky a ocelovou 
konstrukcí je zajištěno pomocí spřahovacích trnů 
průměru 19, 22 a 25 mm, délky 125 mm.

Předmětem zakázky je výroba a montáž kompletní 
ocelové konstrukce mostu, včetně provedení 
protikorozní ochrany, a rovněž jsme výrobcem 
mostních hrncových ložisek pro tento stavební objekt.

Pro montáž je konstrukce rozdělena na několik 
montážních dí lů. V podélném směru se konstrukce 
skládá ze tří dí lů délky 31,15 + 23,5 + 31,15 m.  
V příčném směru rovněž ze tří dí lů, a to z dvou dvojic 
krajních nosníků a středního nosníku. Mezi dvojice 
krajních nosníků a střední nosník se vkládají ve 
všech místech uložení, tedy na obou opěrách a obou 
pilířích, části příčníků. Konstrukce se ukládá u pilířů 
na provizorní bárky, u opěr přímo na vypodložení na 

úložné prahy. Střední vložené pole délky 23,5 m je 
zavěšeno přímo na převislé konce hlavních nosníků. 
Vzhledem k hmotnosti dí lců, která činí až 32 tun, a 
nutnosti vyložení pro osazení přes 24 m musí být 
použit pro ukládku dí lců 300tunový jeřáb. Vlastní 
svařování komplikuje obtížný přístup k montážním 
stykům. Využívá se pracovních podlah, které jsou 
vykonzolovány z provizorních podpěrných bárek. 

V dubnu 2017 úspěšně proběhla dí lenská přejímka v 
černém stavu a byly zahájeny práce na protikorozní 
ochraně. Montáž ocelové konstrukce mostu bude 
probíhat během června a dokončeného mostu se 
dočkáme na konci měsíce října společně s otevřením 
celého úseku 18 dálnice D1.   
 

01 Detail opěrového příčníku  
     nad ložiskem 
 
02 Opěrový příčník 
 

 02

 01

Čestné uznání pro stavbu 
Sportovního přístavu  
v Hluboké nad Vltavou 

SMP CZ: Odborná porota složená ze zástupců 
Českého svazu stavebních inženýrů, České 
komory stavebních inženýrů a techniků, Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví a Jihočeského kraje 
udělila stavbě Sportovního přístavu Hluboká nad 
Vltavou čestné uznání „PRESTA – prestižní stavba 
jižních Čech“.

Ocenění bylo uděleno za kvalitní provedení  
stavby a začlenění přístaviště ke stávajícím 
rekreačním a sportovním zařízením města. 
Přístav umožňuje další využití vodního toku řeky 
Vltavy. Možnost kotvení nejen malých plavidel  
a zázemí přístavu poskytuje pří ležitost navštívit 
historické perly jižních Čech. V přístavu rovněž 
dochází k nekonvenčnímu řešení propojení obou 
cyklostezek na břehu řeky pomocí zvedacího 
mostu.  

Mostní dílo  
roku 

SMP CZ: Ve dnech 27.-28. 4. 2017 se v Brně 
konalo 22. mezinárodní sympozium MOSTY 
2017, kterého se zúčastnilo 21 odborníků  
z SMP CZ. 

V rámci sympozia jsou každoročně 
vyhlašovány ceny Mostní dí lo roku, které 
zaštiťuje ministr dopravy. Letos byly tituly 
Mostní dí lo roku 2015 uděleny dvěma našim 
stavbám, a to Přemostění trati Českých drah 
v Poděbradech a Rekonstrukci železničního 
mostu přes Labe v Lovosicích.  
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Luka living: Osmnáct pater 
špičkové technologie  
a promyšleného designu
PRŮMSTAV: Unikátní bytový projekt 
Luka Living je realizován na rozhraní 
Prahy 5 a 13, přímo u stanice metra 
Luka. Monolitická novostavba 
přináší technologicky vyspělé 
apartmány s minimální energetickou 
a ekologickou náročností. Budova 
současně propojí objekt obchodního 
centra Luka a přístupovou pěší 
komunikaci ke vstupní hale 
stejnojmenné stanice metra.  
 
Projekt Luka Livinig je v České 
republice jednoznačně ojedinělý. 
Stavba přináší vyspělé bydlení, ale 
cestu vpřed ukazuje i samotnou 
vlastní realizací. Při betonáži totiž 
byly využity nejmodernější způsoby 
nasazení bednicích systémů – od 
stěn a stropů až po doplňkové 
služby, jako je bezpečnost na 
staveništi. Výstavba probíhala za 
plného provozu stanice metra a 
přilehlého obchodního centra, kde 
dochází ke značnému pohybu osob. 
Z tohoto důvodu musela být v první 
řadě vyřešena otázka bezpečnosti. V 
prvním kroku se jednalo o zamezení 
pádu předmětů z výšky a ve druhém 
kroku pak smontování tunelových a 
vyvěšených ochranných konstrukcí, 
které chránily pěší pohybující se 
mezi sídlištěm, stanicí metra a 
obchodním centrem. 
 
Projekt Luka Living 
Bytový dům má celkem 18 podlaží, 
z toho 2 jsou podzemní a 16 
nadzemních. Budova je 58,85 m 
vysoká a její půdorysné rozměry 

jsou 63,2 m x 39,7 m.

Druhé podzemní až první nadzemní 
podlaží slouží jako parking, druhé 
nadzemní podlaží je připraveno 
pro administrativní prostory a 
ve 3.-15. nadzemním podlaží jsou 
volné plochy pro bydlení. Poslední, 
šestnácté podlaží tvoří zastřešení 
výtahového dojezdu a nachází se na 
něm vstup na střechu. Ze společné 
podnože 2. nadzemního podlaží 
vystupuje dvoupatrová budova 
trojúhelníkového tvaru, která bude 
využita pro administrativu nebo pro 
bydlení. Konstrukce hlavní budovy 
je navržena tak, aby bylo možné 
v budoucnu na železobetonovou 
konstrukci dostavět pětipodlažní 
nástavbu. 
 
Spodní stavba:  2. podzemní – 
2. nadzemní podlaží 
Konstrukčně se jedná o 
monolitický železobetonový skelet s 
bezprůvlakovými stropy s hlavicemi 
s modulem 8 x 8 m. Jako zádržný 
systém pro parkující automobily 
slouží obvodový železobetonový 
parapet (oddilatovaný od 
sloupů) v kombinaci s ocelovými 
sloupky, které jsou napojeny na 
zabetonované ocelové svařence. 
Po obvodu desek bude zhotoven 
železobetonový monolitický lem 
výšky 500 mm tvarovaný dle detailů 
ve výkresech tvarů, případně 
detailů ve stavební části. V místě 
tepelně izolovaných konstrukcí bude 
lem oddělen pomocí isonosníků.

Horní stavba: 3.-15. nadzemní 
podlaží 
Konstrukce horní stavby je stěnový 
obousměrný systém (rozpony 
3,3 - 7,8 m), který je oproti spodní 
skeletové části natočen o 45°. 
Železobetonové monolitické 
konstrukce jsou navrženy tak, 
že je uvažováno s tuhostí patra 
umožňující přenést veškeré sí ly do 
nižších podlaží pouze v místech 
průsečíku os. To znamená, že stěny 
nejsou namáhány pouze svislou 
silou, ale působí rovněž jako stěnové 
nosníky s velkou koncentrací napětí 
v některých nadpražích. Rovněž 
stropní desky přenášejí mimo 
svislého zatížení také tahové a 
t lakové namáhání. Vykonzolované 
části objektu jsou vyneseny pomocí 
nosníků, které vytvářejí průběžné 
parapety okenních otvorů. V 
severozápadní části objektu, za osou 
6, konstrukce s každým patrem 
ustupují, a od 10. nadzemního 
podlaží má půdorys tvar 
kosoúhelníku o délce stran cca 63 
m a 27 m. 14. nadzemní podlaží je 
oproti spodním podlažím po všech 
stranách uskočené a 15. nadzemní 
podlaží je pak stejně uskočeno 
oproti podlaží čtvrnáctému. Ve 
všech podlažích je objekt ze všech 
stran lemován překonzolovanými 
balkony, které jsou od objektu 
odděleny isonosníky. 
 
Příprava pro dostavbu  
Jednotlivé konstrukční prvky 
budovy jsou dimenzovány tak, aby 
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Speciální 
zdvihací 
zařízení

PREFA PRO: 
Společnost PREFA PRO objednala u 
OK Třebestovice dodávku zdvihacího 
zařízení pro prostorové prefabrikáty. 
Projektantem pro statiku a dílenskou 
dokumentaci byl Pontex.  
 
Technický popis       

Zdvihací zařízení je navrženo 
pro manipulaci s prostorovými 
prefabrikáty o maximální hmotnosti 
42 t a o maximálních půdorysných 
rozměrech 3,3 x 6,5 m.  Zařízení je 
koncipováno do čtyř rektif ikačních 
ramen spojených do obdélníkového 
půdorysu s rektif ikačním krokem 
100 mm.  
 
Manipulace

Dle návrhu projektanta dle předpisů 
BOZP byl vypracován manuál obsluhy 
se zdvihacím zařízením. Personál, 
který zařízení obsluhuje, byl řádně 
proškolen a seznámen s pravidly 
používání. Se zdvihacím zařízením 
je manipulováno pomocí jedné nebo 
dvou „koček“ mostového jeřábu, 
na které je zavěšen „čtyřhák“ nebo 
„dvouhák“, který je uchycen do oka 
manipulačního závěsu.

Výhody zdvihacího zařízení

• bezpečnější manipulace  
s prostorovými břemeny  
o hmotnostech maximálně 42 t

• v případě nasazení jedné „kočky“ 
lze prostorový prefabrikát otáčet 
kolem svislé osy

• snížení manipulační výšky, kdy 
lze zvednout dva prvky výšky  
3 m nad sebe

Otázky k řešení

• náročnější na skladovací 
prostory

• náročnější na sestavení do 
f inální polohy, nutnost pořízení 
kompletačního stolu   

01, 02, 03 Vahadlo  
 

 03

 01

 02

bylo možné na budovu dostavět 
dalších 5 bytových podlaží  
(16.-20. nadzemní podlaží ). Tvar 
konstrukcí v 15.–18. nadzemním 
podlaží bude odpovídat tvaru 
konstrukce 12. nadzemního podlaží. 
Tvar 19. a 20. nadzemního podlaží 
pak bude odpovídat současnému 
tvaru 14. a 15. nadzemního podlaží.
Bezpečnost především

Základem moderní stavby je nejen 
rychlost realizace, ale i kvalitní 
zpracování. Obojí je přímo odvislé 
také od podmínek na staveništi. 
Je známo, že na bezpečném 
pracovišti dělníci pracují s větším 
nasazením, protože nemusí značnou 
část pozornosti a energie věnovat 
svému vlastnímu bezpečí. To si 
plně uvědomuje i Martin Patlevič, 
hlavní stavbyvedoucí společnosti 
PRŮMSTAV: „Volné okraje staveniště 
jsme postupně zabezpečili desítkami 
metrů ochranného mřížového zábradlí . 
Jeho instalace je jednoduchá a 
konstrukce nedovoluje použití pro 
jiný než bezpečnostní účel. Je tedy 
nasnadě, že zůstává na určeném místě 
a zaměstnanci se mohou spolehnout 
na to, že stavba je po svém obvodu 
profesionálně zabezpečená.“

Svislé i vodorovné konstrukce  
s profesionální technikou 
I samotná výstavba budovy byla 
pojata zcela v duchu výjimečnosti 
celé stavby. Martin Patlevič k tomu 

říká: „Pro realizaci stropních desek 
jsme na některých místech doporučili 
místo tradičního podepření stropními 
podpěrami využít konstrukci tzv. 
podpěrných věží. Ukázalo se to jako 
progresivní a moderní řešení, které 
umožnilo rychlé pokračování výstavby.“ 
Vysoká únosnost podpěrných věží 
totiž umožnila následnou realizaci 
konstrukcí ve vyšších patrech 
bez nutnosti posilování podpěr. 
Instalace systému věží na okraje 
budovy navíc posí lila zabezpečení 
volného okraje a tím i zvýšila 
bezpečnost výstavby celého objektu. 
Samostatná betonáž stropních desek 
ale zůstala standardní – osvědčené 
nosníkové bednění s třívrstvými 
deskami přineslo jednoduché, ale 
účinné a efektivní obednění stropů. 
K realizaci stěn pak byl nasazen léty 
prověřený rámový stěnový systém.

Speciální bednění pro designové 
prvky a balkony bylo prováděno 
za pomoci závěsných systémů. 
Tyto závěsné konstrukce navržené 
ve spolupráci stavbyvedoucího 
a technické skupiny dodavatele 
bednění byly smontovány tak, aby 
posloužily jako samotné bednění pro 
balkony a zároveň jako ochranná 
konstrukce proti pádu předmětů z 
výšky.  
 
Bytový dům Luka Living je 
unikátní nejen z pohledu 
použitých technologií, ale i svým 

vzhledem. Rozhodně se nejedná o 
„tuctovou krabici“, ale o designově 
propracovaný objekt s ustupujícími 
terasami, obloukovými balkony a 
organickými tvary. Tento jedinečný 
vzhled stavbě vtisklo bednění, které 
bylo pro potřeby projektu navrženo 
v technickém oddělení a následně 
vyrobeno v truhlářských dí lnách. 
Část bednění byla vyráběna pro 
kruhové průchodky mezi stropy, 
výraznější stopu jsme ale zanechali 
na oblých balkonech budovy, 
které se odlévaly do atypických 
forem vyráběných přímo na míru 
jednotlivým poloměrům křivek. 
Ty pak následně pospojováním 
vytvořily specif ický nepravidelný 
obloukový tvar pohledových lemů 
balkónů.

Hi-tech objekt už od základů 
Po dokončení bude stavba nejen 
splňovat náročná ekologická a 
energetická kritéria, ale bude 
navíc prošpikována technologiemi. 
Půjde totiž o jeden z prvních 
inteligentních objektů takovéto 
velikosti v České republice. A to 
znamená, že v domě bude možné 
téměř vše ovládat mobilním 
telefonem a na dálku. Čidla budou 
jednotlivě hlídat spotřeby energií 
i tepelný komfort a tři patra 
podzemních parkovišť si budou 
pamatovat, kdo v nich smí  
parkovat.   
 
 

 01

 02

01, 02 Monolitická konstrukce 
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Skupina SMP: 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. 

Druhý 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 2. 4. do 30. 9. 2017 zasílejte své návrhy na mail:  
brnusak@smp.cz 
 
V roce 2017 poprvé otevíráme soutěž studentům vysokých škol. 
Soutěže se může zúčastnit student nebo tým studentů. Posuzuje se 
přínos inovačních nápadů a jejich využitelnost ve skupině SMP.  

Zapojte se do soutěže 
Cena za inovaci skupiny 
SMP 2017! 
  
 

INOVOVAT

PREMÝSLET

 MOTIVOVAT

SETKÁVAT SE

SPOLUPRACOVAT

TVORIT

SOUTEZIT

SDÍLET

TALENT

SPOLECNE

ZAPOJENÍ

INSPIROVAT

ROZVÍJET

KREATIVITA  

RADOVAT SE

ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE 
CENA ZA INOVACI 
SKUPINY SMP 2017!
Druhý ročník soutěže Cena za inovaci Skupiny SMP čeká na Vaše příspěvky! Soutěže se 
může zúčastnit každý zaměstnanec Skupiny SMP, pracovní kolektiv anebo 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 2. 4. do 30. 9. 2017 
zasílejte své návrhy  

na mail:  
brnusak@smp.cz

*Údaje od 1. 1. do 31. 5. 2017

ARKO TECHNOLOGY

FREYSSINET CS

OK Třebestovice

PREFA PRO

PRŮMSTAV

SMP CZ

SMS

0

0

0

0

2

0

Úrazy s pracovní  
neschopností

SLEDUJEME MÍRU A ZÁVAŽNOST PRACOVNÍCH ÚRAZŮ

0

0

0

0

187

0

Počet zameškaných  
dnů

0

0

0

0

5

0

Úrazy bez pracovní  
neschopnosti

0

0

0

0

6,44

0

Míra  
frekvence

0

0

0

0

0,6

0

Míra  
závažnosti

0 0 0 0 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josefe, inkubátor rozvoje – o co se jedná? 
Je to start-up, akcelerátor a líheň nápadů zaměstnanců 
skupiny SMP. Oslovil mě Martin Doksanský s tím, že 
se zúčastnil workshopu VINCI Construction a velmi 
se mu líbil inovativní přístup k zavádění nových 
nápadů. Start-up f irmy. Tak jsme takový malý start-
up založili i v rámci naší skupiny. Samozřejmě mě to 
ihned motivovalo a cítil jsem, že je to přesně to, co 
potřebujeme k tomu, abychom mohli rozhýbat současný 
stav a doslova nakopnout inovátorské hnutí. 
 
Proč zavádíme inkubátor rozvoje? 
Chceme vytáhnout proces nalezení, rozvoje a uplatnění 
originálních - vašich nápadů mimo zaběhlé f iremní 
struktury a postupy. Celý proces chceme výrazně 
zrychlit a zkrátit na co nejkratší dobu. Každý z nás má 
nápady, naše mozky jsou nekonečnou líhní nápadů. My 
chceme uchopit každý skvělý nápad a maximálně mu 
usnadnit cestu k převedení do praxe a do realizace. 
 
Jaké nápady, myšlenky náš inkubátor podporuje a 
rozvíjí? 
Budeme podporovat a rozvíjet nápady a myšlenky, 
které se týkají nových výrobků, nových technologií, 

nových technologických postupů, ale nejenom je, týká 
se to také vylepšení stávajících výrobků, technologií 
a technologických postupů. Vše co nám v konečném 
důsledku přinese konkurenční výhodu, růst obratu a 
profitu, ale také vlastní uspokojení, motivaci a radost z 
toho, že jsem dobří, něco jsme vymysleli, vylepšili nebo 
inovovali.

Do inkubátoru rozvoje chci přihlásit svůj projekt. 
Jak mám postupovat? 
Jednoduše, na extranetu SMP CZ (https://extranet.
smp.cz) zvolíte záložku „Inkubátor rozvoje“, vyplníte 
jednoduchý formulář „Návrh projektu“ a kliknete na 
„Odeslat“. Já obdržím e-mail a do 14 dnů s členy 
inkubátoru rozhodneme o pokračování nebo 
ukončení projektu. V případě pokračování se „Návrh 
projektu“ detailně dopracuje jeho předkladateli za 
úzké spolupráce s týmem inkubátoru do „Prototypu“. 
Důležité je, že jeho dopracování podpoříme f inanční 
částkou až 40 000 Kč a následně ho předložíme k 
posouzení boardu. Pokud board odsouhlasí prototyp, 
dojde neprodleně k aplikaci v praxi, a to je náš cí l. 
Společně provést vaše nápady rychle do praxe. 
Motivovat Vás – „rodinné zlato skupiny SMP“ k 
nápadům. Získat ekonomickou výhodu, obchodní 
potenciál, komerční úspěch a zefektivnit výrobu.
Zúčastnit se může jak jednotlivec, tak i tým, který 
může být složen i z lidí mimo skupinu SMP. Ještě bych 
rád představil tým inkubátoru. Mimo mne jsou to 
stálí členové: Vladimír Brejcha, Vladimír Hendrich, 
Jan Horák, Miroslav Kos a Jiří Peřina. Případní další 
členové jsou ředitelé dceřiných společností, ředitelé 
divizí, vedoucí středisek a projektů, odborníci jak 
interní, tak externí. Rozhodčí board za skupinu SMP 
tvoří Martin Doksanský, Jan Jech, Antonín Brnušák. Za 
SMP CZ to jsou Jan Freudl a Jindřich Tautrman. Další 
členové ze společností skupiny SMP budou osloveni.

Můj projekt získá podporu. Budu mít příležitost 
rozvíjet dál svůj „podnikatelský“ záměr ve 
skupině? 
Určitě ano. Cí lem je uvést projekty, nápady rychle do 
života. To je už výše zmiňovaná aplikace v praxi, kterou 
po dobu dvou let bude doprovázet pověřená osoba. 
Hlavními postavami nekonečného start-upu 
– inkubátoru rozvoje můžeme být my všichni, 
zaměstnanci skupiny SMP. Je jen na nás, jestli tuto 
možnost využijeme. Děkuju za pří ležitost představit 
inkubátor rozvoje a přejeme všem plno pozitivní 
energie k realizaci nápadů.  
 

Máte dobrý  
nápad? 
Inkubátor 
rozvoje  
dovede  
vaše nápady 
do praxe! 

Start-up je stav mysli, kdy lidé vědomě vymění pocit 
stability za příslib potencionálního rychlého růstu s 
možností okamžitého dopadu. Josef Richtr z SMP CZ 
myšlenku inkubátoru začíná rozvíjet v České republice.
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Building Information Modeling (BIM) je jedinečným  
zdrojem informací určených pro všechny strany zapojené  
do projektu, v průběhu jeho celého životního cyklu, a to  
s pomocí 3D digitálního modelu a databází pracujících  
v prostředí umožňujícím spolupráci. Uprostřed úsilí leží 
digitální model obsahující grafické a popisné informace  
o návrhu, výstavbě a správě objektů. 
 
Proces BIM lze použít pro všechny fáze „života“ 
konstrukce, a to od jejího počátečního návrhu až 
do konce její životnosti (obnova, rekonstrukce nebo 
demontáž), včetně všech fází její výstavby, používání a 
údržby, až po její obnovu nebo demolici.

Miroslava Kose z útvaru technického rozvoje skupiny 
SMP jsme se zeptali:

Miroslave, jaké jsou dopady BIM na stavbu? 
Popravdě řečeno se pohybujeme stále v oblasti 
předpokladů a teorie. Přínosů BIM by mělo být mnoho 
a měly by být viditelné v každé fázi projektu. Jedná 
se o větší přijatelnost projektů díky jejich názornému 

představení, větší kontrole rizik v projektování, 
provádění, provozu a údržbě projektů, vyššímu výkonu 
a kvalitě služeb poskytovaných klientovi, přesnějším 
plánům realizace projektu a nižším nákladům 
na návrh, výstavbu, provoz, údržbu a popřípadě 
odstranění stavby. 
 
Jedná se o revoluci v oblasti stavebnictví? 
Jedná se o přirozený vývoj, který umožňují moderní 
datové nástroje, proto se také mluví o digitalizaci 
stavebnictví. Metoda BIM integruje využit í v izualizace, 
podporuje koordinaci činností různých dodavatelů 
v celé fázi výstavby. BIM umožňuje efektivnější 
koordinaci a vynikající řízení v reálném čase. Proces 
BIM umožňuje vir tuálně vystavět budoucí stavbu, 
sledovat možnosti a varianty postupu výstavby, nabízí 
řadu možností využit í v izualizace jako vhodného 
tréninkového nástroje, který pomůže zlepšit účinnost 
projektového a realizačního týmu. Tímto způsobem se 
optimalizují náklady na výstavbu a doba výstavby.   
 

BIM 

 01

Máme už praktické zkušenosti s využitím BIM na 
našich stavbách? 
Především sledujeme obecný vývoj související s BIM 
v České republice a přebíráme zkušenosti ze skupiny 
VINCI Construction. Aktuálně realizujeme stavbu Nové 
vodní l inky pražské Ústřední čistírny odpadních vod, 
která je plně provedena v systému matematického 
modelování 3D (Autocad Revit, Autocad 3D Plant) a na 
jejíž dí lčí části jsou uplatňovány procesy BIM. Lze již 
tedy mluvit o prvních praktických zkušenostech, ale k 
plnému využívání máme ještě daleko.

Naším cí lem je vytipovat pilotní projekt, připravit na 
to l idi, projektanty ve 3D a zkušené přípraváře a začít  
s propojováním 3D, 4D (harmonogramy v MS Project)  
a 5D (náklady IPOS). 

01 Odstředivky  
02 Chodba  
 

05 Axo 4 
 
 

 02

 03  04  05

03 Chodba  
04 Odstředivky 

Šnekový lis 
SolidXpress

ARKO TECHNOLOGY, SMP CZ: Šnekový lis SolidXpress 
slouží pro odvodňování přebytečného a vyhnilého 
čistírenského kalu od 18 do 28 % sušiny. Revoluční řešení 
kombinuje vysokou účinnost odvodňování odstředivek 
a nízkou spotřebu elektrické energie šroubových lisů. 
Na rozdíl od klasických šroubových lisů má vysoký 
„štíhlostní“ poměr (délka x průměr) a autoadaptivní 
regulátor.

Technické parametry: 
- Instalovaný elektromotor: 2,2 kW 
- Otáčky: méně než 1,5 otáček/minutu 
- Štíhlostní poměr: vyšší než 6 (délka/průměr) 
- Všechny součástky přicházející do styku s  kalem jsou  
   vyrobeny z kvalitní nerezové oceli 
- Autoadaptivní regulátor (pneumatický) zajišťuje  
  spolehlivý 24hodinový provoz 
- Posuvný kontinuální ostřik síta 
- Hlučnost: nižší než 60 dB 
- Zcela uzavřené provedení

Společnost ARKO TECHNOLOGY je od roku 2016 výhradním 
zástupcem německého výrobce, společnosti SÜLZLE KLEIN. 
Výrobek byl nominován na ocenění Zlatá VOD-KA. 
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“O práci bezpečnostního technika 
rozhodně platí, že každý den je 
trochu jiný a nikdy nevíte, co Vám 
přinese ten další…“  
 
Moje cesta ke kariéře 
bezpečnostního technika nebyla 
úplně přímá, ale je pravda, 
že jsem měl vždycky blízko k 
technickým profesím. Po vyučení 
jsem při zaměstnání stihl 
vystudovat strojní průmyslovku a 
po několika různých pracovních 
zkušenostech jsem v roce 1995 
začal s kamarádem podnikat ve 
výrobě dveří. Firma se rozvíjela, 
nabírali jsme nové zaměstnance 
a bohužel se na dřevoobráběcích 
strojích občas stal i nějaký úraz. 
Jako majitel f irmy jsem se proto 
musel začít starat o problematiku 
bezpečnosti, abychom předešli 
případným problémům při 
kontrolách inspektorátu 
bezpečnosti práce a samozřejmě 
především úrazům samotným. 
Tehdy jsem ale ještě nešel 
pří liš do hloubky… Po 10 letech 

podnikání jsem se ale začal cítit 
unavený z řešení každodenních 
starostí a rozhodl jsem se z 
f irmy odejít. Při hledání nového 
uplatnění jsem narazil na inzerát, 
ve kterém firma v místě mého 
bydliště hledala nového kolegu 
na pozici specialisty BOZP, PO a 
OŽP. Výběrové řízení jsem vyhrál, 
a tím vlastně začala moje kariéra 
„bezpečáka“. Po několika letech 
nabírání zkušeností v rozličných 
f irmách jsem přede dvěma roky 
nastoupil do SMP CZ.    
O práci bezpečnostního technika 
rozhodně platí, že každý den 
je trochu jiný a nikdy nevíte, 
co Vám přinese ten další… 
Přibližně polovinu času zabere 
administrativa – to znamená 
tvorba dokumentů, zpráv z 
kontrol, nejrůznějších hlášení, 
příprava na školení a podobně. 
Druhou polovinu dělím mezi 
práci s lidmi, kdy školím, 
kontroluji stavby nebo konzultuji 
dotazy kolegů. Asi 2–3x týdně 
vyjíždím na některou z našich 

staveb. To je opravdu důležité 
nejen z důvodu sledování 
úrovně zajištění bezpečnosti, 
ale i kvůli pravidelné spolupráci 
se stavbyvedoucími, pomoci s 
řešením aktuálních problémů 
atd. Co bych to byl za bezpečáka, 
kdybych nevěděl, co se na 
stavbách děje? 
Jsem rád, že můžu říct, že mě 
moje práce baví. Je různorodá, 
poskytuje mi možnost 
seberealizace a neustále při 
ní získávám nové zkušenosti. 
Vyhovuje mi i to, že mám 
možnost a často i povinnost 
se samostatně rozhodnout. Je 
skvělé, že se často dostanu do 
míst, kam by se normálně člověk 
nikdy nepodíval. Za dobu, co 
jsem v SMP CZ, se mi nejvíc líbila 
stavba mostu ve Velemyšlevsi. 
Na zajištění bezpečnosti jsem 
se tam podílel od začátku a 
organizaci BOZP na této stavbě 
jsem považoval skutečně za velmi 
dobrou. 

Jaroslav Houdek
technik BOZP v SMP CZ

37 38SPOLEČNĚ / N°2/2017, únor-červen 2017

„...som vo firme „sokolom“,  ktorý síce nie je 
bezprostredne každý deň na každej stavbe, ale s určitým 
odstupom pozoruje stavbu a kontroluje dodržiavanie 
poriadku a bezpečnosti a odhaľuje príležitosti na možné 
zlepšenie.“ 
 
K stavebníctvu som sa dostal náhodou. Mamka mi od 
malička vštepovala, aby som robil to, čo ma baví. „Dobrý 
smetiar je lepší ako zlý doktor,“ hovorievala. Preto už 
popri štúdiu na gymnáziu som brigádoval u rôznych 
zamestnávateľov - kopali sme výkopy na telefónne káble, 
vykupoval som a balil ovčiu vlnu, vyrábal sójový syr, 
obsluhoval som velín bezpečnostnej služby... Roku 2000 
som si nešťastnou náhodou natrhol väzy  
v kolene a po dvoch operáciách som sa nechcel vrátiť do 
zamestnania v SBS. Urobil som si kurzy bezpečnostného 
a požiarneho technika a začal pracovať na Regionálnom 
úrade verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici ako 
technik BOZP a PO. Dokončil som vysokú školu, odbor 
Geografické informačné systémy, ale pokračoval som ďalej 
v kariére bezpečnostného technika. Začal som pracovať  
v spoločnosti, ktorá poskytovala externé služby BOZP  
a PO pre cca 400 klientov. Počas 8 rokov mali klienti  
v mne zverených f irmách 82 kontrol zo strany štátneho 
požiarneho dozoru a inšpekcie práce, šetril som 2 choroby 
z povolania a 29 pracovných úrazov. Stretol som stovky 
rôznych ľudí a odpovedal na nespočítateľné množstvo 
rôznych otázok. To bola moja vysoká škola a neuveriteľná 
prax. Niektorí kolegovia si myslia, že práca bezpečnostného 
technika sú výlety po stavbách. Trošku sa poprechádzam, 
niečo poviem, niečo napíšem, sem tam nejaké školenie 
a môžem ísť preč. Mohlo by to tak byť, keby do toho 
nevstupoval ľudský faktor. Človek je tvor vynaliezavý, 
v princípe lenivý a všetko, čo sa dá, si zľahčuje - 
nedodržiava bezpečné pracovné postupy, nepoužíva 
osobné ochranné pracovné prostriedky, skracuje si 
prechod cez miesta, kde je zákaz vstupu atď. Preto som vo 
f irme „sokolom“,  ktorý síce nie je bezprostredne každý 
deň na každej stavbe, ale s určitým odstupom pozoruje 
stavbu a kontroluje dodržiavanie poriadku a bezpečnosti 
a odhaľuje prí ležitosti na možné zlepšenie. Súčasťou práce 
je sledovanie predpisov, trendov a udalostí u ostatných 
organizácií v stavebnom sektore, predvídanie a poučenie 
na chybách druhých, príprava noviniek. Podmienky na 
každej stavbe sú iné a hľadanie špecif ických riešení 
je síce niekedy náročné, ale o to lepší pocit je, keď ich 
zvládneme… Nechcem preto vyzdvihnúť jeden projekt, 
ale pár kolegov – Pavla Kouta, Maroše Macháčka, 
Davida Čápa, Jaroslava Houdka, a Milana Svobodu, ktorí 
svojim prístupom k pracovným povinnostiam a svojimi 
skúsenosťami mi neuveriteľne zľahčujú moju prácu. 

Ján Jakubovie
technik BOZP v SMS 



Prožili 
jsme den 
se studenty 
ČVUT
SKUPINA SMP: Zapojili jsme se do veletrhu pracovních pří ležitostí ČVUT a oslovili studenty Stavební fakulty na 
akademické půdě nejstarší technické vysoké školy v Evropě. Představili jsme společnost SMP CZ, skupinu SMP i 
VINCI a byli jsme studentům blíž. Setkání bylo také pří ležitostí pro otevření Výzvy studentům - prvního ročníku 
soutěže Cena za inovaci skupiny SMP 2017. 

Girls Day 2017 PRŮMSTAV, SMP CZ: Girls Day, to je den 
otevřených dveří pro všechny dívky ze 
středních škol, které se chtějí podívat do firem 
a inspirovat se pro svá další studia, budoucí 
kariéru.

5. ročník kariérního dne pro dívky se 
uskutečnil 27. dubna 2017. Cí lem této akce je 
podpořit dívky ke studiu technických oborů, 
ukázat, že i v tradičně vnímaných mužských 
profesích mají ženy své místo. Studentkám jsme 
představili společnosti SMP CZ a PRŮMSTAV, 
využití nových informačních technologií ve 
stavebnictví, nové způsoby zpracování a využití 
kalů z čistíren odpadních vod. Zasoutěžili jsme 
o nejvyšší a nejstabilnější stavbu. Společné 
setkání jsme zakončili prohlídkou stavby 
rekonstrukce Národního muzea. 

Dny otevřených 
dveří
SMP CZ: Otevíráme dveře studentkám a studentům středních 
průmyslových škol stavebních. V rámci dní otevřených dveří jsme 
navštívili stavby Rekonstrukce metra Jinonice, Národní muzeum a 
Ústřední čistírnu odpadních vod. 

Oblázky pro 
Davida

Nadace VINCI podpořila projekt 
Oblázky pro Davida spolku 
David a Goliáš částkou 69 000 
Kč. Podpora byla nasměrována 
na zajištění rehabilitačních 
a zdravotních pomůcek pro 
hendikepované děti a jejich 
rodiny tak, aby tyto děti 
nebyly vyloučeny z běžného 
způsobu života zdravých 
spoluobčanů a plnohodnotně 
se zařadily do běžného, 
kulturního i sportovního života, 
a to jako celek – rodina včetně 
hendikepovaného člověka.

Manželé Eva a Zdeněk Trubačovi stojí 
za vznikem spolku a tohoto projektu. 
Zeptali jsme se jich:

Jak spolek David a Goliáš vznikl a 
co vás do něj přivedlo?

ET: Přes Ranou péči jsem se 
seznámila s maminkou obdobně 
postiženého chlapce a vzhledem k 
tomu, že pro tak těžce postižené děti 
nebylo vhodné prostředí pro jejich 
zařazení do společnosti, výchovu 
a rehabilitaci, vznikl nápad pro ně 
příhodné prostředí vytvořit. Dá 
se říci, že jsme u spolku Davida a 
Goliáše od jeho prvopočátku. Začalo 
se dobrovolnou aktivitou společenství 
rodičů stejně těžce postižených dětí. 
Vše vyústilo v současný stav našeho 
zapsaného spolku. Z našeho počinu 

vznikl tehdejší stacionář Človíček  
v Plzni.  
 
Funguje stacionář ještě dnes?  
 
ET: Stacionář Človíček je stále  
v provozu.  Z důvodu dlouhodobého 
náročného vedení tohoto projektu 
jej od rodičů po vzájemné dohodě 
převzala Českobratrská církev 
evangelická (Diakonie Západ) a nyní 
je placenou službou pod názvem 
Stacionář Človíček pro osoby  
s postižením Plzeň.  
 
Kolik máte dnes členů a v čem vaše 
činnost spočívá? 
 
ZT: Máme 12 členů těžce zdravotně 
postižených „dětí“, jejich rodičů a 
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01, 02 Míša s maminkou, sestrou a kobylkami
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dalších osob. Naše činnost spočívá v nasměrování 
přímé pomoci těm, kteří si sami pomoci nemohou, a 
jejich rodinám, které se o ně starají s láskou 24 hodin 
denně v domácí péči. 
 
O jaké zdravotní postižení se nejčastěji jedná?  
 
ZT: Nejčastěji se jedná o kombinované těžké tělesné a 
mentální postižení.  
 
Co myslíte tím nasměrováním přímé pomoci?  
 
ZT: Materiální, f inanční, odlehčovací či jiná pomoc 
směřuje konkrétně a individuálně ke konkrétnímu 
človíčku a do konkrétní rodiny. Dá se říci, že sdružení 
jako takové nedrží žádné f inanční prostředky či 
materiál, vše je rovnou nasměrováno tam, kde je to 
potřeba.  
 
Jak vypadá běžný den vaší rodiny? 
 
ET, ZT: Náš běžný denní život začíná kolem 5:50 hodin 
zhruba každý den a končí kolem 22. hodiny, kdy začíná 
večerní a noční život spojený zejména s péčí o těžce 
zdravotně postiženého syna Michala, který i v noční 
době potřebuje otočit, vypolohovat, neboť to sám bez 
cizí pomoci nezvládne.  
 
Měli jste někdy chvíli, kdy jste si řekli, že už 
nemůžete dál? Co vám dodalo a dodává sílu?  
 
ET: Ano, mnohokrát. Já to měla rozdělené zhruba do 
několika období. Nejdříve muselo dojít ke smíření se 
situací kolem mého těžce zdravotně postiženého syna. 
Následovalo období pochopení celé situace, které 
je doprovázeno lidmi na této cestě ve vašem okolí, 
a zjištěním, že v tom nejste sami. Následné získání 
nezměrné sí ly z této těžké životní situace a zjištění, 
že tato životní cesta, zkouška, pokud vše vydržíte, 
vám dodá mnoho vědění, moudra, pochopení, pokory, 
odžití si tvrdé práce a zjištění, co je v životě skutečně 
důležité. To nelze najít v knihách, lze to jen odžít.   
Míša je mým životním učitelem – tady a teď. 

Sí lu mi dodává mnoho aspektů: zjištění, že v tom 
nejsem sama, zdravá dcera, rodina a hodní lidé, kteří 
dokáží nezištně pomoci a provází nás na této cestě. 
V neposlední řadě němé tváře a víra v sí lu dobra a 
pravdy.  
 
Přišla někdy situace, kdy jste uvažovali o tom, že 
byste se vašeho dítěte vzdali? 
 
ET: Nikdy.  
 
Existuje pro pečující osoby nějaká „úlevová“ 
služba? Dá se finančně zvládnout? 
 
ET, ZT: Ano existuje. Plnohodnotná služba se 

však f inančně nedá zvládnout u rodin s běžným,  
průměrným příjmem.  
 
Můžete být více konkrétní? Co služba obsahuje, 
kolik stojí a kdo ji poskytuje?  
 
ET: Odlehčovací služba – asistence průměrně stojí 
+-130 Kč/hodinu. Naštěstí to zvládáme nějak v rámci 
rodiny, tak tuto službu nevyužíváme. Tuto částku vím 
od maminek samoživitelek ze sdružení nebo těch bez 
možnosti pomoci ze strany rodiny. V rámci našeho 
sdružení se snažíme zajistit i „odlehčovací“ služby pro 
rodiče, zejména maminky postižených dětí, aby se 
daly po náročné péči dohromady - formou lázeňských, 
wellness pobytů.  
 
S jakými reakcemi okolí mimo domov se setkáváte? 
 
ET: Po narození Míši to bylo ve většině názorů, že 
jej mám odložit a realizovat se v životě. Časem okolí 
reagovalo tak, že vzalo moji péči o syna tak jak je. 
Měla jsem obrovskou podporu v rodině. Hodně lidí 
má určitý respekt a odstup od nás, a to z různých 
důvodů- nevědomosti, jak se chovat, případně neublížit 
a podobně.
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A vy? Cítíte se být součástí většinové společnosti? 
Dá se to vůbec?

ET, ZT: Jsem svá, svůj a v pohodě.  Je třeba najít v sobě 
smysl života a radovat se z takových věcí, které jsou 
pro „většinovou“ společnost neviditelné. Už jenom 
to, že se ráno všichni probudíme, je zázrak. Potom se 
nepotřebuješ zařadit do běžně společnosti, protože 
to prostě nejde. Cítíme se být plnohodnotnými členy 
společnosti.  
 
Jaké radosti mají vaše děti? Co je naopak nejvíce 
trápí? 

ET, ZT: Naše děti mají běžné dětské radosti a asi je nic 
netrápí, mimo zdravotních problémů. Pokud jsou rodiče 
v pohodě, jsou i děti v pohodě. 

ET: Každé dítě z našeho sdružení je na tom trochu 
jinak, ale dosti podobně jako Míša. Můj syn Míša 
má kombinované těžké postižení tělesné i mentální 
(epilepsie, mikrocefalie, DMO). Bez cizí pomoci se 
neotočí ani na bok, sám se nenají, nesedí, nicméně 
dokáže svým způsobem projevit bolest, strach, radost. 
Bolesti je třeba předcházet každodenním cvičením, 
protahováním, masáží, polohováním a prostě péčí, 
zvláště však v náruči a objetím. Když ho nic netrápí 
a je poblíž někdo, koho zná, tak se podle mě raduje 
soustavně.  
 
Pořídili jste si minikobylky. Proč právě tato zvířata 
a jaké máte společné plány? 
 
ET: Vzhledem k tomu, že jsem po celý svůj život

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obklopena zvířaty a vím, co dokáží na hipoterapii velcí 
koně s Míšou a postiženými, nemocnými lidmi, rozhodla 
jsem se jednoho rána, že bych ráda cestou miniaturních 
koní, které mohu mít u sebe doma, pomáhala dalším 
lidem. Respektive rozdávala pohodu, radost a úsměv 
jejich prostřednictvím. 

Tato myšlenka byla tak silná, že za pomoci rodiny a 
dalších úžasných lidiček a jedné nadace se mé myšlenky 
zhmotnily v charitativní projekt, který má již první rok 
za sebou. Tímto děkuju holkám, miniaturním koníkům 
Diance a Topince, za vše. 

Můj další plán je stejný jako prvotní myšlenka celého 
projektu, a to pomáhat těm, kteří si sami pomoci 
nemohou.  
 
Jak vás můžeme podpořit?

ZT: Spolek David a Goliáš má tak specif ické zaměření, 
že je zejména třeba f inančních prostředků. Každý z 
koncových příjemců této pomoci má zcela individuální 
hendikep, a proto nelze plošně nakoupit pomůcky, 
přípravky, speciální pomůcky, zvláštní výživu, 
rehabilitaci, odlehčovací službu a rekonvalescenci a 
podobně.

U projektu miniaturních koní, který je charitativním 
projektem Evy Trubačové a není spojen se spolkem 
David a Goliáš, by bylo možné podpořit zejména 
mobilitu – cesty za lidičkami a běžný provoz koníků 
(podestýlka, krmení, výstroj, veterinární péče).    
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Zažili jsme  
rugbymánii, 
bezbariérové  
chvíle s 
pražskými  
Roboty
SMP CZ: Ve spolupráci s týmem vozíčkářského rugby 
PRAGUE ROBOTS jsme uspořádali sportovní odpoledne a 
prožili ho společně s našimi zaměstnanci a jejich dětmi.  
Do quadrugby nás zasvětili šampioni České národní ligy 
vozíčkářů – Jiří Pleško a Jaroslav Filsák. 

Zahráli jsme si quadrugby, prožili adrenalinové 
chví le kontaktního sportu, poznali novou dimenzi 
pohybu a hráli jsme jako opravdový tým, bez bariér. 

Rugbymánií otvíráme projekt Prožijte s námi život 
plný barev. Projekt, který se zaměřuje na témata 
diskriminací, rovných pří ležitostí 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. 
 
Quadrugby – o jaký sport se jedná?

Jiří Pleško: Wheelchair rugby (nebo také Murderball 
či Quadrugby) je hra pro dva týmy, každý o čtyřech 
hráčích. Všichni hráči musí být na vozících a musí 
být klasif ikováni podle platného klasif ikačního 
systému. Maximální bodový součet hráčů na hřišti, 
dle klasif ikace, nesmí překročit hodnotu osm. Cí lem 
každého týmu je, aby jeho hráč skóroval tak, že se 
dotkne nebo přejede brankovou čáru s míčem pod 
kontrolou. Míč může být házen, odbíjen, kutálen, 
driblován či nesen jakýmkoli směrem tak, aby to 
vyhovovalo pravidlům. Tým, který do ukončení 
hry zaznamená více gólů, je vyhlášen za vítěze. To 
znamená, že ragby vozíčkářů nezná nerozhodný 

výsledek. V případě, že by tedy zápas po odehraných 
čtyřech částech (každá část se hraje na 8 minut 
čistého času) byl nerozhodný, prodlužuje se až do jeho 
rozhodnutí. 
 
Co vás k rugby přivedlo?

JP: Celý život jsem sportoval, takže po úraze jsem 
hledal další sporty. O tom, že to bude ragby, rozhodl 
hned první trénink. Hlavně je to kolektivní sport, pro 
quadruplegiky v podstatě jediný kolektivní sport a je  
v něm hodně adrenalinu.

Jaroslav Filsák: Mě můj starší brácha. V 11 letech mě 
přivedl na první rugbyový trénink ve Zlíně. Byla to 
láska na první skládku. Po úraze bylo jasné, že v rugby 
budu pokračovat.

Jakých sportovních úspěchů jste dosáhli? Máte 
další sportovní mety?

JP: V reprezentaci 5. místo na domácím Mistrovství 
Evropy skupiny B z roku 2015. A 2. místo z polského 
turnaje Metro Cup 2016, kde byly všechny top týmy 
Evropy. Plus pět ligových titulů. Sportovních cí lů mám 
hodně, ale nejreálnější by byl postup na ME skupiny A.

JF: Vážím si každého vypjatého zápasu se silným 
soupeřem, kdy si musím sáhnout hluboko do svých 
rezerv. Doufám, že takových zápasů zažiju ještě 
spoustu. 

Úraz vám radikálně změnil život. Dá se s tím 
vyrovnat a žít?

JP: Jsou jenom dvě možnosti, buď se s tím vyrovnáš a 
můžeš si užít ještě zbytek života naplno, i když  
s nějakým omezením, nebo se s tím nevyrovnáš a 
budeš zavřený doma a budeš se litovat. Každý si může 
vybrat, ale většinou ti lidé, co jsou zavření doma, nikdo 
nikdy nepozná a já myslím, že je to škoda.

JF: Samozřejmě, že bych byl raději zdravý. Na druhou 
stranu úraz přede mne nakladl spoustu překážek, které 
jsem postupně musel překonávat, a tím se učil.  
V dnešní době potkávám spoustu mladých i starších 
lidí, kteří jsou ochromeni svým strachem a bojí se 
vykročit jakýmkoli směrem. Občas si říkám, že jsou 
více ochrnutí než já. Žít s tím musíte, jiná možnost 
není.

Co je pro vás nejtěžší k překonání?

JP: Překonat se dá všechno, a pokud něco nezvládnu 
sám, tak mám kolem sebe lidi, kteří mi pomůžou. 
Například třeba schody, úzké dveře nebo prudké kopce.

JF: Neustále řeším finanční stránku věci. Být aktivním 
vozíčkářem je velmi nákladná záležitost.  Představte 
si, že chcete v létě jezdit na kole a v zimě lyžovat. 
Nic neobvyklého. Jenže jen tyhle dvě aktivity pro nás 
znamenají prvotní náklady minimálně okolo 250 000 

Kč (pořízení handbiku a monoski). Samozřejmě hraju 
rugby, že ano. Dalších cca 200 000 Kč na sportovní 
vozík. Těch příkladů je nespočet. Úraz mi vzal velkou 
část mé svobody. Díky penězům a pomůckám za ně 
nakoupeným ji mohu částečně získat zpět. 

O čem v životě sníte?

JP: Každý člověk sní, třeba o penězích, zdraví atd.  
V našem případě třeba o tom, aby se něco v medicíně 
vymyslelo a my mohli chodit. Ale já jsem realista a 
žiju přítomností, co bude, tak bude. Neřeším, co by a 
kdyby…

JF: Žít šťastným a naplněným životem. Asi jako téměř 
každý.   
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Firemní  
konference 
SMS
SMS: Firemní konference společnosti SMS se konala 
24. 1. 2017 v  prostorách hotelu Holiday Inn v Žilině. 
Společné setkání bylo spojeno s návštěvou aktuálně 
realizovaného úseku stavby Dálnice D3 Žilina 
(Strážov) – Žilina (Brodno), které se zúčastnilo 52 
zaměstnanců.  
 

O putovní pohár  
generálního ředitele
SMP CZ: Tradiční tenisový turnaj O putovní pohár 
generálního ředitele SMP CZ proběhl 26. května  
v areálu TK Sparta Praha na Císařském ostrově. 

Tentokrát se utkalo 32 hráčů, kteří byli rozlosováni 
do čtyř skupin po čtyřech dvojicích. Zápasy se 
hrály na pěti venkovních kurtech na jeden set, za 
stavu 6:6 na tiebreak. Osm nejlepších dvojic ze 
všech skupin pokračovalo do pavouka „mistrů“, 
dalších osm dvojic putovalo do hracího systému 
„šampionů“. Krásné slunečné počasí podtrhlo 
příjemnou sportovní atmosféru. Letošními vítězi 
se stali Tomáš Slavíček ze SUDOPu PRAHA a 
Ladislav Šabach z Metrostavu. 

Gratulujeme a těšíme se opět za rok! 

Dobrý 
soused 2017

Společně s kolegy ze společností PRŮMTAV a SMP CZ 
jsme prostřednictvím sběru oblečení včetně toho 
dětského, dek, přikrývek, ručníků, trvanlivých 
potravin a léků podpořili ty, kteří neznají štěstí 
domova. Děkujeme všem za zapojení se a podporu. 

PRŮMSTAV, SMP CZ: V České republice žije téměř  
70 000 lidí bez domova a 120 000 je bezdomovectvím 
ohroženo. Dostat se na ulici jde rychle, stačí třeba 
bydlet v nájemním bytě a onemocnět. Návrat z ulice 
není snadný a nepodaří se všem. 

Naši senioři 
na stavbě 
ÚČOV Praha

SMP CZ: Těší nás zájem našich bývalých 
zaměstnanců – seniorů o exkurze na našich stavbách. 
Tentokrát se prohlídka uskutečnila 20. dubna, a to na 
naší největší stavbě, Ústřední čistírně odpadních vod 
v Praze.  
 

VLTAVA RUN 2017 - jedna 
výzva, spousta zážitků

Zaměstnanci společností skupiny SMP se zúčastnili 
již pátého ročníku štafetového závodu Vltava Run. 
Letošního závodu se zúčastnilo rekordních 296 týmů, 
do cíle 363 km dlouhého závodu jich dorazilo 295. 

Týmy ARKO TECHNOLOGY se umístily na 66. a na  
125. místě. 64 minut za ARKO TECHNOLOGY skončil 
tým startující pod názvem „Společně s VINCI“ složený 
ze zaměstnanců a přátel společnosti PRŮMSTAV. 
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