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Jaký je rok 2017 pro pozemní stavitelství? Očekáváte 
změny? 
Jan Jech - Dle Zprávy o aktuálním vývoji českého 
stavebnictví ze srpna letošního roku klesla hodnota 
vypsaných veřejných zakázek za období 1-7/2017 
meziročně o téměř 42 %. Tento pokles signalizuje 
problém pro stavební společnosti ve 2. polovině 
letošního roku s přesahem do roku 2018. Pozemní 
stavitelství (zejména díky bytové výstavbě) táhnou 
dnes soukromí investoři. Pozitivní vývoj je bohužel 
komplikován složitou legislativou. Co se týče 
změn, očekáváme, že se začne rozvíjet trh v oblasti 
rekonstrukcí památkově chráněných objektů, 
výstavby „senior housů“, „student housů“, výzkumně-
vzdělávacích center apod.  
 
V jakém stavebním sektoru se PRŮMSTAV pohybuje? 
PRŮMSTAV se v současnosti zabývá zejména výstavbou 
bytů pro privátní investory. Zhruba čtvrtinu obratu 
pak tvoří státní zakázky. Výstavbu bytů bychom 
chtěli postupně snižovat a naopak zvyšovat podí l 
průmyslových staveb, rekonstrukcí památkově 

chráněných objektů případně novostaveb v oblasti 
pozemního stavitelství s výjimkou bytové výstavby. 
 
Na jaké významné zakázce PRŮMSTAV aktuálně 
pracuje a na které se připravuje?    
Nejvýznamnější stavbou je v současnosti rozhodně 
rekonstrukce budovy Národního muzea v Praze, která 
se má slavnostně otevřít ke stému výročí založení 
republiky. Úplné dokončení je naplánováno na pololetí 
roku 2019. Z ostatních velkých staveb stojí za zmínku 
projekt „Letňanské zahrady“ a projekt „Kyje“. V obou 
případech se jedná o výstavbu bytů pro soukromé 
investory. 
Zakázek v přípravě je celá řada – vyjmenovávat je ale 
nebudu. Jenom bych chtěl dodat, že se snažíme mapovat 
potenciální zakázky co nejdříve a spolupracovat se 
soukromým investorem už ve fázi zrodu zakázky. 
Zkušenosti z minulé doby potvrzují přímou úměru mezi 
délkou přípravy a úspěšností ve výběrovém řízení.  
 
Jsou nějaké nové trendy v oblasti pozemního 
stavitelství, které se chystáte využít, a kde vidíte 
potenciál dalšího rozvoje? 
Nevím, jestli se to dá nazvat novým trendem, nicméně 
fenoménem současného stavitelství obecně je doslova 
tragický nedostatek pracovníků dělnických profesí. 
Snaha vyřešit tento problém najímáním zahraničních, 
zejména ukrajinských pracovníků naráží na legislativní 
překážky.  
Z nových tendrů z pohledu technického bych jmenoval 
určitě alespoň dva. Tím prvním je postupné zavádění 
BIM (Building Information Modelling) do procesu 
projektování, přípravy, realizace a následně provozu a 
údržby stavebního dí la.  
Tím druhým fenoménem je realizace tzv. „chytrých 
domů“, tj. staveb s nízkými provozními náklady. 
Pořizovací cena těchto staveb je pochopitelně vyšší, ale 
v dlouhodobé perspektivě s předpokládaným nárůstem 
cen energií bude těchto staveb neustále přibývat. 
 
Jakou přidanou hodnotu PRŮMSTAV může nabídnout 
svým klientům? 
Jsem přesvědčen, že to je silná technická skupina, 
spolupracující s předvýrobní přípravou a následně i s 
výrobní složkou. Technická skupina nabízí technické 
optimalizace a value engineering. Jsme schopni 
nabídnout také kompletní servis, ve kterém kromě 
vlastní výstavby nabízíme také vypracování počáteční 
studie, zajištění všech potřebných povolení případně 
údržbu budoucího dí la. Nerad bych ale vyzdvihoval 
jenom technickou skupinu, výroba má ve svých řadách 
spoustu mladých a šikovných stavbyvedoucích a 
vedoucích projektů, kteří tvoří s ostatními výborný tým.  
Stavební společnost není o jednotlivcích, ale o týmu lidí, 
kteří táhnou za jeden provaz, a to, si myslím, PRŮMSTAV 
splňuje beze zbytku. 
Kromě toho jsme schopni ve vybraných případech 
nabídnout i spoluúčast na f inancování dí la ve formě 
odložených splátek. 
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„Stavební společnost není 
o jednotlivcích, ale o týmu 
lidí, kteří táhnou za jeden 
provaz, a to, si myslím, 
PRŮMSTAV splňuje beze 
zbytku,“ říká Jan Jech,  
generální ředitel společnosti 
PRŮMSTAV.



VINCI  
potvrzuje image 
vyhledávaného
zaměstnavatele 

Lidské zdroje jako největší bohatství podniku. Od prvního čtvrtletí 
roku 2017 skupina VINCI postupně zavádí systém propagace employer 
brandu neboli image vyhledávaného zaměstnavatele. Cí lem je nejenom 
příprava budoucnosti skupiny VINCI díky zatraktivnění pro mladé 
talentované pracovníky, ale i udržení nově přijatých zaměstnanců. Lidské 
kvality, na něž je kladen v rámci této inovativní kampaně obzvláštní důraz, 
jasně a srozumitelně odrážejí hlavní hodnoty skupiny. 
 
„Je to způsob, jak říct: buďte sami sebou! U nás nezabřednete do zkostnatělé 
šablony, ale naopak obohatíte naše firmy o svou osobnost a své jedinečné kvality.“ 
 
Byla vám v minulosti často vytýkána pří lišná zvídavost? Pří lišná 
odvážnost? Pří lišná kreativita? Pří lišná ctižádost? Pří lišná zanícenost? To 
se vám ve VINCI rozhodně nestane. Práci u nás si užijete. Skupina VINCI 
nepotřebuje jen obsazovat volné pracovní pozice. VINCI hledá osobnosti, 
jejichž lidské kvality považuje za stejně důležité jako jejich odborné 
znalosti.

„Vyšli jsme z principů, které jsou součástí genetické výbavy našeho koncernu: 
kladení důrazu na člověka, který je důležitější než systém, zásady důvěry, 
samostatnosti a odpovědnosti, které tvoří základ manažerského modelu naší 
firmy, a humanistické hodnoty, které nás vedou k tomu, abychom v každém jedinci 
hledali to nejlepší…,“ vysvětluje Franck Mougin, ředitel lidských zdrojů a 
udržitelného rozvoje skupiny VINCI.

 
 

Ve skupině VINCI, společnostech skupiny SMP přijímáme naše 
spolupracovníky pro jejich způsob práce, stejně tak jako pro jejich 
technické kompetence. Máte duši podnikatele, jste zvídaví, umíte 
spolupracovat, jste přesvědčeni o tom, že člověk je vždy nadřazen 
systémům? Podívejte se už nyní na naše pracovní nabídky a zapojte se do 
naší skupiny.
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ÚČELEM je mimo jiné i udržení mladých 
perspektivních zaměstnanců, kteří 
tradičně vykazují nejvyšší míru f luktuace 
– až 60 % výpovědí v rámci skupiny 
dávají zaměstnanci, kteří u f irmy pracují 
méně než pět let. Chceme jim proto 
připomenout, že i když má VINCI velmi 
decentralizovanou organizační strukturu, 
což pří liš nenapomáhá pochopení a vnímání 
souvislostí mezi jednotlivými obory činnosti, 
jejich obzor se nemusí nutně omezovat 
na stávající pracovní zařazení či business 
unit, v níž aktuálně působí. Otvírají se před 
nimi bohaté perspektivy dalšího rozvoje 
a možnosti, jak zhodnotit své ambice, 
kreativitu, zvídavost, odvahu a ušlechtilost 
ducha. Stejná slova zaznívají i na pracovních 
mítincích konaných na úrovni regionů a 
brzy i na mezinárodní úrovni pod ústředním 
sloganem „Vítejte ve světě VINCI“, kterých 
se účastní všichni nově přijatí manažeři ze 
všech odvětví působnosti skupiny. Během 
těchto akcí mají tito nadějní pracovníci 
možnost diskutovat se členy vrcholného 
vedení VINCI a seznámit se s nesmírnou 
vitalitou skupiny. 
 
„TENTO NÁSTROJ SE BUDE POSTUPNĚ 
VYVÍJET,“ říká závěrem Pierre Duprat, 
ředitel komunikace skupiny VINCI. „Vzhledem 
k tomu, že jeho koncepční rámec je vysoce 
flexibilní a univerzální, bude možno sdělení a 
jejich ztvárnění upravit v závislosti na potřebách 
jiných zemí či pro jiné situace, aniž bychom se 
odchýlili od kontextu a sledovaného účelu.“ VINCI 
tak bude moci říci všude a všem, kdo touží 
zažít skutečné profesní dobrodružství: „U nás 
si práci užijete.“ 
 
„Účelem tohoto nástroje je mimo jiné i udržení 
mladých perspektivních zaměstnanců, kteří 
tradičně vykazují nejvyšší míru fluktuace.“  
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PŘEVÁŽNĚ VE MĚSTECH

V roce 2050

70 %  světové populace 
 bude žit ve městech

Zdroj: Spojené národy, Navigant Research, Global Cities Institute de Toronto
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S TAV B A  M Ě S Í C E

Bytový 
komplex 
Letňanské 
zahrady 
PRŮMSTAV: Areál Letňanské zahrady 
vyrůstá v sousedství zavedené 
lokality nových bytových domů, 
kousek od stanice metra C Letňany a 
velkého obchodně-zábavního centra 
OC Letňany. Moderní nízkopodlažní 
viladomy poskytnou 144 bytových 
jednotek s balkony, terasami i 
předzahrádkami. V těsné blízkosti 
projektu se nachází nový rozsáhlý 
Lesopark Letňany se stezkami pro 
pěší, cyklisty, bruslaře i běžkaře.  
 
Stavba bytových domů byla 
zahájena v březnu 2017 s termínem 
dokončení v dubnu 2019. Investorem 
je společnost CENTRAL GROUP 
Letňanské zahrady.

Celkem se jedná o čtyři bytové 
objekty J, K, H, I o pěti nadzemních 
podlažích a jedním (objekty 
H, I) nebo dvěma (objekty J, K) 
podzemními podlažími. Základní 
půdorysný tvar domů tvoří obdélníky 
doplněné arkýři. Vždy dva objekty 
– J, K a H, I jsou propojeny v úrovni 
1. podzemního a částečně i 2. 
podzemního podlaží a mezi sebou 
jsou orientovány do tvaru písmene L.

V suterénních podlažích jsou kromě 
159 otevřených a uzavřených 
parkovacích stání a sklepních kójí 
rezidentů situovány technické a 
domovní prostory. Pro návštěvníky 
rezidentů je vyhrazeno 35 
parkovacích stání při komunikaci 
před objektem.

Každý objekt má ve vstupních 
prostorách mimo prostor pro listovní 
schránky i místnost pro odložení kol 
a kočárků, v blízkosti komunikačního 
jádra jsou rovněž úklidové komory.  
Části ploch nad spojovacími krčky, 
přilehlých k obvodu nadzemní části, 
vytváří terasy a předzahrádky. Další 
ustupující plochy tvořící velké terasy 
vznikají v 5. nadzemním podlaží 
mezi ustupujícími částmi posledního 
patra domu. V objektech H a I se 
nacházejí komerční a nebytové 
prostory – kanceláře.

Centrální komunikační jádra 
s výtahem a dvojramenným 
schodištěm propojují navzájem 
všechna nadzemní a podzemní 
podlaží. Jsou řešena jako chráněné 
únikové cesty typu s přetlakovým 
požárním větráním. 
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Svislou nosnou konstrukci suterénních 
pater tvoří kombinovaný systém sloupů 
a obvodových stěn o tloušťce 250 
mm. Spodní stavba bytového domu je 
projektována jako „bí lá vana“, svislý 
nosný systém v 1. a 2. nadzemním podlaží 
je tvořen vnitřními železobetonovými 
stěnami. Obvodové stěny jsou navrženy o 
tloušťce 200 mm. Svislý nosný systém 3. až 
5. nadzemního podlaží je tvořen vnitřními 
zděnými stěnami o tloušťce 250 mm z cihel 
Porotherm. Obvodové stěny jsou plánovány 
zděné z cihel Porotherm. Okolí schodiště je 
doplněno o ztužující železobetonové stěny. 

Všechny střechy jsou ploché a jsou 
navrženy v jednoplášťové skladbě, s 
klasickým pořadím vrstev – hydroizolací 
nad tepelněizolační vrstvou. Na nejvyšší 
střeše bude proveden záchytný systém.

Fasáda je v plném rozsahu opláštěna 

vnějším tepelněizolačním kotveným 
systémem na bázi fasádních desek z 
polystyrenu EPS. Obvodový plášť kolem 
schodiště je proveden z desek z minerální 
vaty.

Okna budou v plastovém provedení, 
balkonové sestavy zasklené izolačním 
dvojsklem. Prosklené sestavy vstupních 
domovních dveří mají hliníkové profily s 
izolačním bezpečnostním dvojsklem. 

V každém objektu je uvažováno s jedním 
výtahem s nosností 8 osob. 

Vnitřní povrchy zděných stěn ve všech 
prostorách včetně vnitřních povrchů 
železobetonových svislých stěn a 
konstrukcí, nezakrytých sádrokartonových 
konstrukcí v bytech a společných 
domovních prostorách budou omítnuty 
jádrovou vápenocementovou omítkou. 

01    Letňanské zahrady vizualizace 
 
02    Hrubá stavba objektů J, K 
 
03   Základová deska objektů H, I 
 
04  Hrubá stavby objektů J, K
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Modernizace 
stanice metra 
Jinonice
Hlavním cí lem modernizace stanice 
je zamezení průsaků či tečí do 
konstrukce stanice metra a její 
úprava dle současných předpisů, 
zejména požárních. Z důvodu co 
nejrychlejšího znovuotevření stanice 
pro veřejnost byla rekonstrukce 
navržena do tří etap, z nichž první a 
poslední etapa probíhala a probíhá 
za provozu. Pouze v době realizace 
hlavní etapy byla stanice veřejnosti 
uzavřena. 
Počáteční nultá etapa trvala dva 
měsíce a probíhala za plného provozu 
stanice. Většina prací se prováděla 
v nočních směnách v době zavření 
stanice pro veřejnost. Tato etapa 
sloužila hlavně pro přípravné práce 
před úplným uzavřením stanice. 
Hlavními činnostmi bylo vybudování 
zařízení staveniště, postupné 
zakrývání dlažby stanice a přípravné 
práce v neveřejné části.  
Na počátku roku 2017 byla zahájena 
hlavní, první etapa při které byl 
veřejnosti přístup do stanice na 
sedm měsíců plně uzavřen, a práce 
se tedy mohly rozběhnout naplno, 
jak v místě nástupiště, tak i v 
zázemí stanice. Postupně probíhaly 
demontáže původních podhledů 
a ostění, následovaly demontáže 
zontů a nosného systému. Po odkrytí 
betonového a z části litinového ostění 
byly ve velkém prováděny sanační 
práce, injektáže ostění a tmelení 
spár. Po dokončení injektáží, sanací 

a provedení přejímek bylo možné 
zahájit osazování nového nosného 
systému zontů a poté samotných 
nerezových zontů, které nahradily ty 
původní - laminátové hořlavé.  
Průběžně, za osazenými zonty, byly 
osazovány definitivní lakované 
podhledy, v kolejištích perforované,  
v místě nástupiště plné. Specif ičností 
stanice Jinonice jsou skleněné 
obklady skláře Františka Víznera, 
které se nachází ve svislých částech 
stanice. Díky společné snaze všech 
zúčastněných se tyto obklady 
podařilo zachránit, a původní vzhled 
stanice tak zůstal zachován. Skleněné 
obklady byly pracně demontovány z 
původních kovových kazet, následně 
omyty nebo očištěny jemnou chemií, 
zabudovány do nových nerezových 
kazet a poté zpět osazovány. 
Souběžně s těmito pracemi se 
opravovaly nástupištní hrany, 
prováděly se keramické obklady 
sloupů stanice a v zázemí probíhaly 
práce zajišťující splnění požárních 
předpisů v podobě instalací nových 
protipožárních dveří a ve velkém 
rozsahu také zazdívání pro rozdělení 
do jednotlivých požárních úseků. 
Člen sdružení, společnost BREMA,  
v této etapě realizoval práce na 
nových silových i slaboproudých 
zařízeních, osazoval nové rozvaděče 
a instaloval nová světla, sdělovací 
systémy a automatizovaný systém 
dálkového řízení.

SMP CZ: Dne 23. 8. 2017 se 
slavnostním přestřihnutím 
pásky za účasti primátorky 
Adriany Krnáčové, náměstka 
primátorky pro dopravu 
Petra Dolínka a generálního 
ředitele Dopravního podniku 
hlavního města Prahy Martina 
Gillara opětovně uvedla 
do provozu stanice metra 
Jinonice, kterou SMP CZ ve 
sdružení rekonstruuje. Tomuto 
slavnostnímu aktu předcházela 
spousta práce zaměstnanců 
společnosti SMP CZ, kolegů 
ze sdružení a dodavatelských 
firem. 
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„I přes vyloučení stanice pro veřejnost vlakové soupravy nadále 
stanicí projížděly a práce v kolejištích bylo možné provádět jen 
v době nočních výluk, které v průměru činily pouze 2,5 hodiny 
denně. Jestliže k tomu doplníme komplikované zásobování 
materiály, které probíhalo pouze vlakovými soupravami  
z depa, a vše spojíme s omezeným skladovacím prostorem  
v místě nástupiště, jednalo se o velmi komplikovanou stavbu  
z pohledu logistiky a plánování prací. I přes tyto komplikace a 
těžkosti vzniklé v době injektážních prací, které se projevovaly 
velkými nadspotřebami injektážních materiálů, se nám 
podařilo výrazně zkrátit harmonogram prací a pro přejímky, 
kolaudaci a slavnostní otevření byla stanice hotova již v 
definitivní podobě, přestože dle zadání měly probíhat montáže 
definitivních podhledů a obkladů teprve v poslední etapě. 
Sečteno a podtrženo při slavnostním otevření byla stanice již 
krásná, čistá, opravená a působila moderním dojmem,“ říká 
stavbyvedoucí Marcel Návojský. 
Od konce srpna probíhají ve stanici práce na druhé, 
poslední etapě. Jedná se převážně o práce v neveřejných 
prostorách a za plného provozu stanice. I díky urychlení 
v hlavní etapě se nyní práce provádějí jednodušeji. 
V průběhu listopadu mají být veškeré práce na této 
zakázce dokončeny a stanice bude předána zpět 
objednateli v plném rozsahu. SMP CZ touto zakázkou 
navazuje na předešlé projekty prováděné pro Dopravní 
podnik hlavního města Prahy.  Cestující mohou používat 
první ze seznamu opravovaných stanic systému metra v 
plném rozsahu bez zatékání a mohou si užít moderního 
designu stanice metra Jinonice.  

 

 02

01, 02, 03  Stanice metra po slavnostním otevření 
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Přeměna uhelných skladů 
na moderní výrobní halu

Původní zděné budovy, většinou garáže 
nákladních aut pro rozvoz uhlí, se měly 
rekonstrukcí upravit na dí lny a  
k tomu bylo v plánu přistavět dvě nové 
ocelové haly s jeřáby. Stavební průzkum 
původních objektů nebyl podrobně 
proveden. Stropy, které měly být 
zachovány, se po kontrole statika musely 
odstranit, u nosných stěn se nakonec 
ukázalo, že ani obvodové stěny nemohou 
být ponechány původní, a byly zbourány. 
A nakonec vyrovnávání podlah 
 by bylo cenově náročnější, než je úplně 
odstranit a provést nově. Zůstaly tedy 
jen původní základy a i ty se musely 
upravit. A tak se z rekonstrukce 

stala novostavba. 
Zahájení prací proběhlo v říjnu 2016 a 
realizace nového zdiva se tak časově 
dostala do zimního období, které letos 
nebylo příznivé, a práce se musely skoro 
na dva měsíce přerušit. Původní termín 
dokončení, který byl  plánován  
na duben 2017, se posunul i kvůli 
zvětšenému objemu prací na červenec 
2017. Nebyl čas na přepracování 
dokumentace, a tak se stavělo podle 
původních výkresů, zdivo je kompletně 
nové a rozměry se upravily na moduly 
cihel, především u oken. Nakonec se 
ukázalo, že i zaměření stávajícího 
objektu projektantem bylo o 70 cm 

PRŮMSTAV: Nedaleko 
Frýdku-Místku, v Bašce se 
nevzhledné a prašné uhelné 
sklady s vlečkou proměnily 
na areál určený pro 
výrobu regulačních klapek 
kouřovodů elektráren.
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delší a muselo se i v tomto trochu improvizovat. 
Původní vážní domek s funkční váhou byl jen upraven 
a budoucí využití se zatím hledá. Byla vyměněna 
krytina, okna a provedlo se zateplení fasády. Ocelové 
haly jsou opláštěny panely Kingspan s prosvětlovacími 
pásy a uvnitř jsou vybaveny portálovými jeřáby. 
Administrativní část je umístěna ve dvou podlažích 
zděné budovy a je vybavena chlazením, okny s 
akustickým zasklením trojskly s venkovními žaluziemi 
a slunečními kolektory dohřívajícími teplou vodu. 
Nechybí zde kamerový, zabezpečovací a přístupový 
čipový systém. V areálu je dostatek skladovacích 
venkovních ploch i parkovacích míst a celý prostor je 
průjezdný vraty umístěnými po obou stranách. Podél 
celé plochy je odvodňovací a vsakovací příkop  
s přepadem do veřejné dešťové kanalizace.

V září byl zahájen zkušební provoz výrobních hal a po 
úspěšném prověření hlukových parametrů bude uveden 
do trvalého provozu.  

 02
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01, 02 Nová výrobní hala 
 
03 Výroba kouřových clon v novém výrobním areálu
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Sportovní hala  
v Hodkovicích  
nad Mohelkou 

PREFA PRO: Společnost PREFA PRO dodává nosný prefabrikvaný skelet pro stavbu sportovní haly v Hodkovicích 
nad Mohelkou. Objednatelem je EUROVIA CS, závod Liberec.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické řešení 
  
Sportovní hala má obdélníkový půdorys o rozměrech 
30 540 x 36 690 mm. Výška haly v hřebeni je 8 370 mm 
nad úrovní ± 0,000, atika je v úrovni +8,820. Střecha 
objektu je sedlová se spádem 2,5 %. Založení 
objektu bude provedeno na základových prazích 
uložených na hlavicích železobetonových pilot. 
Sloupy vnitřní části budou založeny přímo do hlavic 
pilot. Nosná konstrukce tělocvičny je navržena jako 
prefabrikované železobetonové nosné stěny kloubově 
uložené na základovou konstrukci s kloubově 
uloženými předem předpjatými prefabrikovanými 
T panely v kapsách stěn, které tvoří konstrukci 
střechy. Příčné stěny jsou rovněž prefabrikované 
železobetonové. Jednotlivé stěny jsou mezi sebou 
propojeny provařením kotevních destiček, případně 
propojeny do jednoho celku. Stejným způsobem jsou 
spojeny i střešní prvky, které tak tvoří tuhou desku 

pro přenos vodorovných sil od větru a imperfekcí do 
příčných stěn.  
 
Dodávané prefabrikované prvky 
 
V konstrukci se nachází obvodové stěny dvojího 
typu. Jedná se o stěny podélné a štítové (příčné). Na 
podélných stěnách jsou v kapsách uloženy střešní 
T prvky. Nad uložením střešního prvku je součástí 
stěny atika o výšce 770 mm. Na štítových stěnách 
nejsou střešní prvky uloženy, stěny proto neobsahují 
kapsy a mají po celém prvku plný průřez. Stěny jsou 
řešeny jako sendvičové o celkové tloušťce 335 mm. 
Stěna se skládá ze tří vrstev. Vnitřní část tvoří nosná 
vrstva o t loušťce 80 mm, uprostřed se nachází tepelná 
izolace o t loušťce 180 mm. Vnější povrch stěn je 
tvořen moniérkou tloušťky 75 mm. Tloušťka izolace 
je v obvodové části stěnového panelu zmenšena na 
50 mm. Stěny jsou ukládány v modulu 2 400 mm se 
spárou 16 mm, délka jednotlivých stěn je tedy  
2 384 mm. Většina obvodových stěn je bez otvorů. 
Pouze čtyři stěnové panely jsou různým způsobem 
oslabeny otvory. Západní stěna (ve výkresech značena 
jako fasáda 3) obsahuje jeden stěnový panel s dvěma 
dveřními otvory nad sebou. Ve stěně orientované na 
sever (fasáda 2) jsou dva stěnové panely oslabeny 
otvory, které dohromady tvoří vrata. Na fasádě 
orientované na jih (fasáda 4) je jeden panel s dveřním 
otvorem. Podélné stěny ve fasádě č. 3 jsou navíc 
oproti ostatním stěnám opatřeny konzolou pro 
uložení stropních panelů vestavěné části objektu. 
Horní hrana konzoly je na kótě +2,410. Stěny jsou 
kloubově uloženy na základových prazích.  
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Střešní T prvky jsou navrženy na rozpon 30 150 mm. 
Jedná se o předem předpjaté sedlové prvky se spádem 
2,5 % a vrcholem na kótě +8,370. Výška prvku uprostřed 
rozpětí je 860 mm a výška v uložení je 540 mm. Střešní 
prvky jsou stejně jako stěny v modulu 2 400 mm (spára 
mezi prvky je 10 mm).

Vnitřní část konstrukce je tvořena nosnými stěnami 
tloušťky 180 mm a sloupy čtvercového průřezu  
200 x 200 mm. Sloupy jsou opatřeny konzolami s horní 
hranou v úrovni +2,060. Na konzoly sloupů a vnitřní 
stěny jsou uloženy průvlaky obdélníkového průřezu 
200 x 340 mm. Na průvlaky a vnitřní nosné stěny jsou 
uloženy stropní dutinové panely SPIROLL tloušťky  
200 mm, které jsou v obvodové části podepřeny 
konzolami podélných nosných stěn. Délka panelů je 
5 800 mm. U schodišťových ramen je délka zkrácena na 
4 600 mm a panel je zde uložen na stěnu tloušťky  
150 mm, která se nachází podél schodišťového ramene.

Objekt je založen na železobetonových pilotách 
průměru 0,9 m a délky 6 m.  
 
Horní hrana piloty je na úrovni -1,275. Na hlavice 
pilot jsou osazovány základové prahy. Prahy mají 
obdélníkový průřez o rozměrech 500 x 700 mm. Horní 
hrana základového prahu je na úrovni -0,545 m. 
Kromě těchto prahů se v konstrukci nachází ještě dva 
monolitické základy pro schodišťová ramena o délce 

740 mm a průřezu 400 x 750 mm. Horní hrana základu 
pro schodiště je na úrovni -0,285 m. Dále se v objektu 
nachází dvě piloty pro založení ocelové lávky, které mají 
průměr 0,6 m a horní hranu na úrovni -0,334.  
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01 Architektonické pohledy jih-západ 
02 Architektonické pohledy sever-východ 
03 Uspořádání hrací plochy 
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Stavba hlavního mola na 
Kamencovém jezeře

SMP CZ: Investorem stavby hlavního mola na 
Kamencovém jezeře, kterou provádí SMP CZ, je 
statutární město Chomutov, které je také zpracovatelem 
realizační dokumentace stavby.

Původní molo, včetně starých dubových pilot a zbytků 
historických konstrukcí, bylo kvůli nevyhovujícímu 
stavu a jeho založení odstraněno investorem ještě před 
zahájením vlastní stavby nového mola. 

Nové urbanisticko-architektonické řešení navrhlo 
molo, které v maximální míře odpovídá původnímu 
historickému molu při zpracování požadavku investora 
na obnovení původního dřevěného charakteru v retro 
stylu s obnovením konstrukcí bazénů. 

Něco málo z historie, zeměpisu a chemie 
Kamencové jezero je dle dostupných informací jediné 
svého druhu na světě. Způsob vzniku jezera není přesně 
doložen, předpokládá se varianta zatopeného lomu po 
těžbě kamencové břidlice nebo vyhoření uhelné sloje. 
První zmínka pochází z roku 1818. Kamencové jezero 
jako přírodní útvar se nachází na severovýchodním 
okraji Chomutova, je široké 240 m, dlouhé 676 m a 
zaujímá rozlohu cca 16 ha s maximální hloubkou 4 
m. Průměrná hodnota pH vody se v Kamencovém 
jezeře pohybuje okolo hodnoty 3. Obsahuje rozpuštěný 
kamenec, sírany, chloridy a železo. Vodní hladina jezera 
kolísá v průběhu roku přibližně o 20 cm. 
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Nové molo je navrženo jako plovoucí zařízení (ve 
smyslu zákona č. 114/1995 Sb.) se stabilní pevnou 
přístupovou částí ze břehu. Projekt lze rozdělit na 
několik hlavních částí. 
Pevné molo – jedná se o dubovou rámovou konstrukci 
o délce 27 m a šířce 5 m ze zdvojených profilů 2 x 60 
mm x 250 mm osazenou a kotvenou na 30 dubových 
pilotách délky 3 a 4 metry, připojena je na břehovou 
linii ze 3 betonových patek. Pochozí část je provedena 
z podlahových panelů ze sibiřského modřínu, obložení 
sloupků zábradlí včetně madla je z dubového dřeva. 
Sloupky zábradlí a spojovací materiál jsou provedeny 
z nerezového materiálu (nerezová ocel AISI 316L), 
dřevěné části a konstrukce jsou naimpregnovány 
(výrobky OSMO) z důvodu styku s „kyselou“ vodou z 
Kamencového jezera. 
Páteřní část mola – na pevné molo je napojena 
přechodovým můstkem plovoucí páteřní část o šířce 
7,5 m a délce 70 m. Ta je sestavena z 21 betonových 
plováků s výplní z extrudovaného polystyrenu (2,5 m 
x 10 m a hmotnosti cca 12,5 t). Na výrobu betonu pro 
plováky byl použit síranovzdorný cement a povrch 
plováku je ještě ošetřen ochranným nátěrem SIKA. 
Pochozí část, obložení sloupků zábradlí, vlastní sloupky 
zábradlí a spojovací materiál je stejného druhu a úpravy 
jako u mola pevného.  
Relaxační část mola je připojena k páteřní části na 
pravé straně přechodovou šikminou a její součástí 
je vestavba dětského bazénu (10 m x 18 m) o dvou 
úrovních dna (1,0 m a 1,5 m). Relaxační část je 
sestavena z ocelových pozinkovaných 33 FS plováků 
vyplněných extrudovaným polystyrenem (2 m x 6 m) s 
vnější povrchovou úpravou. Pochozí část je provedena 
z podlahových panelů ze sibiřského modřínu, obložení 
sloupků zábradlí včetně madla je z dubového dřeva. 
Koš vestavěného dětského bazénu je proveden z 
repasovaných kompozitových částí demontovaného 
starého mola (PREFAPOR 50 x 10/25) doplněných o nové 
prvky. 
Další dva bazény, výukový a sportovní, jsou připojeny 
k páteřní části po obou stranách a jsou sestaveny z 20 
FS plováků a vestavěným bazénovým košem (18 m x 8 
m) a různých hloubkách bazénů (1,25 m a 1,8 m). 
„Padesátka“, objekt plavčíka a skokanská věž – na 
relaxační molo navazuje tzv. padesátka. Jedná se o 
vymezení plavecké délky 50 m x 18 m z 20 FS plováků. 
Objekty plavčíka a skokanské věže jsou plovoucí 
objekty, které jsou připojeny k relaxační části mola 
každý na vlastních 3 FS plovácích. Objekt plavčíka je 
koncipován jako dvouúrovňový z ocelové pozinkované 
konstrukce o rozměrech 5 m x 4 m a výšce 4,8 m  
s uzavřenou místností ze sendvičové stěnové výplně 
tvořené roštem a obkladem z modřínových palubek, 
žebříkem do horní úrovně, s okny kruhového tvaru 
v horní úrovni s prostorem pro výhled plavčíka. 
Skokanská věž je ocelová pozinkovaná konstrukce o 

rozměrech 2,5 m x 2,7 m a výšce 2,8 m s dřevěnou 
podlahou se schodištěm do horní úrovně. 
Projekt dále obsahuje drobné objekty jako schodiště, 
žebříky, přechodové šikminy, přívod vody s nerezovým 
pítkem, chráničky pro přípojku elektro, bazénový 
hydraulický zvedák „Delf ín“ a v neposlední řadě systém 
ukotvení celého plovoucího mola v určeném místě na 
Kamencovém jezeře. Systém ukotvení je složen ze 4 
dubových pilot, ke kterým je ukotveno páteřní molo, 
umožňující zároveň vertikální pohyb a 3 kusy Larsen 
vymezující směry plovoucí části na koncích.  
Pod plovoucí částí mola, ve dně, je osazeno 9 kotevních 
bodů, které v kombinaci s betonovými bloky zajištují 
celé plovoucí molo na určené pozici na Kamencovém 
jezeře.  
Realizace  
Jedná se o veřejnou zakázku rozdělenou do dvou etap. 
Etapy A, která zahrnuje objekt pevného mola, páteřní 
části mola a relaxační části mola. Etapy B, která 
zahrnuje výukový a sportovní bazén, „padesátku“ a 
ostatní objekty. Realizace probíhá za plného provozu 
areálu Kamencového jezera v době hlavní i vedlejší 
sezóny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Před samotným zahájením vlastních prací bylo 
vybudováno dočasné přístaviště na opačné straně 
Kamencového jezera, u tzv. Otvické pláže, než je 
samotné umístění mola, a to z důvodu nepřerušeného 
provozu areálu a nevhodného přístupu z místa napojení 
mola na břeh pro dopravu a technické zařízení. Pro 
přeplavení techniky a materiálu na místo určení byl 
bójkami vytyčen plavební koridor. Přeprava po hladině 
jezera probíhala v etapě A  (v sezóně) a bude probíhat 
v etapě B (až do listopadu) na pontonech, pomocných 
pontonech a lodích převážně v ranních hodinách před 
otevřením koupaliště.  
V místě zarážení dubových pilot pro pevnou část 
mola byla provedena penetrační zkouška pro 
upřesnění geologických podmínek dna jezera. Na 
základě vyhodnocení výsledků penetrační zkoušky, 
která nepotvrdila předpoklady zadávací realizační 
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dokumentace, bylo zahájeno jednání s investorem 
trvající více než měsíc o změně založení pevné části 
mola, tedy o změně délek dubových pilot na délku  
7 až 8 metrů. Změna délky pilot zkomplikovala jejich 
dodávku. Jedná se již o nestandardní rozměry a doba 
rozhodnutí o změně délky pilot spadala mimo období 
těžby dřeva, respektive mimo období vegetačního klidu. 
Zároveň byly zahájeny projekční práce na dí lenské 
dokumentaci a výroba jednotlivých částí dí la 
-betonových a ocelových plováků, ocelových, 
zámečnických a dřevěných konstrukcí. 
Po této realizační části probíhající hlavně mimo 
skutečné staveniště byla zahájena montáž na 
Kamencovém jezeře z vodní hladiny, a to zaražením 
pilot pro pevné molo a kotevních prvků pro plovoucí 
část mola. Dodávka a předmontáž betonových plováků 
pro páteř, ocelových plováků a bazénového koše 
pro plovoucí část v blízkosti přístaviště, které byly 
provedeny po dodávce jednotlivých dí lů ukládaných 
přímo na vodní hladinu a postupně sestavovaných do 
projektovaného tvaru. Osazení nosného rámu na dubové 
piloty z hladiny jezera a pochozích roštů pevného mola 
jako budoucího přístupu pro plovoucí část mola. 

Po provedení hlavních montážních prací na plovoucí 
části bylo možné přistoupit k přeplavení páteřní 
části a relaxačního mola na místo určení na druhé 
straně Kamencového jezera, ukotvení a spojení do 
požadovaného f inálního tvaru mola. Až v tuto chví li, po 
přeplavení a zahájení dokončovacích montážních prací 
na zábradlí, schodištích, dětském bazénu, přechodových 
můstcích a napojení mola na břeh se „stavba“, tedy 
vlastní molo ukázalo tak, jak bude vypadat na vodní 
hladině a v místě ukotvení. 
V současné chví li je dokončena etapa A dí la a předána 
investorovi, městu Chomutov, k provozování. Zároveň 
probíhají výrobní a předmontážní činnosti a práce pro 
etapu B, která bude probíhat po ukončení hlavní sezony 
areálu Kamencového jezera v podzimních měsících.  

 03

01 Nástupní pevná část mola (založená na dubových pilotech) 
 
02 Vestavba dětského bazénu v relaxační části plovoucího mola
 
03 Pohled na plovoucí sestavu páteřní a relaxační části mola přes vodní hladinu (v pozadí sídliště Březenecká)
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Rozšíření 
Ústřední čistírny  
odpadních 
vod v Praze 
na Císařském 
ostrově – Nová 
vodní linka
SMP CZ: Téměř po roce a tři čtvrtě 
je zabetonováno přes 140 tisíc m3 
z celkového plánovaného množství 
160 tisíc m3. Předpokládá se, že ke 
konci roku 2017 by měly být hlavní 
objemy železobetonových konstrukcí 
dokončeny. S postupující výstavbou 
se na všech objektech plně rozvinuly 
montáže technologických zařízení.  
 
Do Nové vodní linky bude natékat 
odpadní voda z Hlavní čerpací stanice 
do prvního z pěti hlavních objektů, 
a to do Hrubého a mechanického 
předčištění.  
 
Úkolem tohoto objektu je zachytit 
hrubé nečistoty, písky a tuky. Tzv. 
shrabky budou zachycovány jemnými 
strojně stíranými česlemi. 
 
Po mechanickém předčištění odpadní 
vody na česlích se průtok vody 
rozděluje na 6 jednotek Densadeg pro 
separaci tuku a písku. K tomu slouží 
lapáky písku a f lokulační zóna, které 

jsou součástí Densadegu. V objektu je 
umístěno i Kalové hospodářství pro 
zahuštění primárního a terciálního 
kalu. K tomu slouží homogenizační a 
zahušťovací nádrže a odstředivky. 
 
Z objektu Hrubého a mechanického 
předčištění bude natékat voda dvěma 
betonovými nátokovými žlaby do 
Biologické vodní linky. Ta se 
sestává ze čtyř samostatných linek se 
společnou předřazenou regenerační 
nádrží vždy pro dvě linky. Každá 
biologická linka se skládá ze zón 
denitrif ikace a nitrif ikace. Za 
nádržemi v každé lince je odplyňovací 
nádrž. Denitrif ikační nádrže jsou 
opatřeny pomaluběžnými míchadly a 
nitrif ikační nádrže budou vybaveny 
jednobublinnou aerací. 
 
Odtok z odplyňovacích nádrží je 
veden potrubím ve středovém 
kolektoru do 2 x 20 podélných 
Dosazovacích nádrží. Nádrže 
jsou již nyní vystrojeny řetězovým  01
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shrabovacím zařízením pro stírání kalu do kalových 
jímek ve dně každé nádrže. 
 
Plovoucí kal na hladině bude shrabován a odváděn 
do jímek. Z kalových jímek se vratný kal bude čerpat 
do regeneračních nádrží a na Kalové hospodářství 
jako přebytečný kal. Pro čerpání vratného kalu je zde 
osazeno 48 čerpadel. 
 
Z Dosazovacích nádrží bude natékat odpadní voda do 
Třetího stupně čištění. Ten je navržen k následnému 
snížení koncentrace celkového fosforu, kterého se 
dosáhne pomocí chemického srážení železitými 
solemi. K separaci vzniklého kalu se použijí 3 jednotky 
Densadeg, lamelové sedimentační nádrže tvořené 
sekcí koagulace, míchaní reaktorem a lamelovou 
sedimentační nádrží. 

 

 02

 03  04

 05
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Povodňová čerpací stanice se použije k odčerpání 
biologicky vyčištěné odpadní vody v případě, kdy 
hladina ve Vltavě vystoupí do výše, při které již 
gravitačně neodtéká z Nové vodní linky zpět do řeky. 
Bude zde osazeno 5 čerpadel. 
 
Stavba bude po dokončení chráněna proti povodním, a 
to až do velikosti povodně z roku 2002, kdy protékalo 
Prahou přes 5 tisíc m3/s. Kromě nadzemního objektu 
Hrubé a mechanické předčištění budou ostatní objekty 
zasypány. Zemní úpravy budou navazovat na okolní 
terén s výsadbou zeleně. Celková kapacita biologicky 
vyčištěné vody bude 4,1 m3/s. Po dokončení stavby  
v roce 2018 nastane provozování Nové vodní linky  
v průběhu dvanáctiměsíčního zkušebního provozu. 
 
Hlavní cí le a přínosy výstavby Nové vodní linky jsou  
v zajištění požadovaného stupně čištění odpadních vod, 
v eliminaci pachové zátěže, redukci hluku a zvýšení 
spolehlivosti provozu čištění odpadních vod včetně 
protipovodňového zabezpečení celého provozu. 

01 Potrubí v objektu Povodňové čerpacé stanice 
 
02 Nadzemní část objektu Hrubého a mechanického předčištění 
 
03 Stírací most v nádrži Densadeg 
 
04 Stírací most v nádrži Densadeg

05 Česle pro zachycení hrubých nečistot 
 
06 Nátokové potrubí do nádrže Densadeg v objektu Třetího stupně čištění 
 
07 Čerpadla v kolektoru pro čerpání vratného kalu

 07

 06
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Rekonstrukce čiřičů  
v úpravně vody  
v Praze-Podolí 
FREYSSINET CS provádí rekonstrukci čiřičů v úpravně 
vody v Praze-Podolí 

Historie výstavby Podolské vodárny 
Důvodem výstavby Podolské vodárny bylo rozrůstání 
Prahy po roce 1920 a nedostatek pitné vody z Káraného. 
Město se proto rozhodlo pro využití vltavské vody.

Výstavba Podolské vodárny probíhala v letech 
1925-1930 a zrealizovala se pouze polovina návrhu: 
severní hala s technologií, strojovna a ubytovací a 
administrativní budova.

Zastavěná plocha nedostačovala technologickému 
provozu, proto musely být f iltrační skupiny umístěny 
nad sebou, a nikoli vedle sebe. Po třístupňovém 
čištění však říční voda stále nedosahovala kvalit vody 

káranské a technologie úpravy vltavské vody doplnila 
chemická úprava a chlorování.

V roce 1929 šlo o největší železobetonovou stavbu u 
nás, rozpětí parabolických oblouků v hlavním sále 
s výškou 16 m činilo 24 m a bylo zcela mimořádné. 
Vznikla hala o rozměrech 60 × 24 m. I přes mohutnost 
působí subtilně a zvláštním způsobem křehce. 

Problém nedostatečné kapacity řešilo město okamžitě 
po slavnostním otevření vodárny. Za provozu postupně 
obměňovalo technologické prvky, až v roce 1946 
vodárna dosáhla svého maxima. Bohužel i to přestávalo 
stačit, a tak bylo rozhodnuto o rozsáhlejší rekonstrukci 
celé vodárny. Ta probíhala za provozu a trvala 
dlouhých 11 let, dokončena byla v roce 1966 a v té době 
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zásobovala dvě třetiny Prahy.

Podolská vodárna sloužila jako hlavní zdroj pitné vody 
až do roku 1972. Po spuštění Vodárny Želivka se do 
jejího rozvoje nijak neinvestovalo a koncem 80. let 
zchátrala už natolik, že funkčnost jejího provozu byla 
vážně ohrožena. Rekonstrukce se nakonec dočkala, ta 
začala v roce 1992 a trvala za plného provozu osm let. 
Po rekonstrukci však vodárna plnila svou funkci pouze 
dva roky.

Po povodních v roce 2002 ukončila aktivní činnost 
a slouží jen jako rezervní zdroj pitné vody. Stroje se 
rozběhnou čtyřikrát za rok pro ověření funkčnosti, 
nebo při plánovaných odstávkách Želivky. Naposledy 
byla vodárna v ostrém provozu čtyři dny v říjnu 2016. 
 
Oprava čiřičů

Čiřiče byly v úpravně vody Podolí vybudovány jako 
první separační stupeň při rozšiřování a rekonstrukci 
úpravny provedené v 50. letech. Umístěny jsou v 
západní a východní části nové budovy úpravny vody. V 
70. letech byla provedena rekonstrukce čiřičů s cí lem 
zvýšit jejich výkon.

Cí lem současné rekonstrukce je sanace návodního 
líce čiřičů a kompletní výměna technologie. Zakázku 
realizuje FREYSSINET CS ve sdružení se společností 
Česká Voda – Czech Water, která na této akci dodává a 
montuje nová technologická zařízení. 

Návrh sanačních prací na jednotlivých čiřičích 
vycházel z výsledků stavebně-technického průzkumu 
provedeného f irmou BETONCONSULT. Zásadní 
informací, kterou tento průzkum poskytl, je ověření 
víceplášťové koncepce čiřičů. Destruktivní zkoušky 
pomocí vrtů prokázaly, že primární vodotěsnou funkci 
přisoudili původní zhotovitelé nádrže plášti z živičných 
pásů sevřenému mezi dvě betonové vrstvy. Sanace 
prováděné z návodního líce se tedy týkají pouze vnitřní 
betonové skořepiny.

Práce na čiřiči č. 3 byly zahájeny 25. června 2014 a 
doba trvání rekonstrukce jednoho čiřiče měla být 22 
týdnů. Protože musí být tato rezervní vodárna kdykoliv 
připravena na výrobu pitné vody, nebylo možné 
provádět současně rekonstrukci na dvou nebo více 
čiřičích. Rekonstrukce tudíž měla trvat 4 x 22 týdnů.

„Stavební část spočívala v otryskání veškerých ploch 
vysokotlakým vodním paprskem, provedení akustického 
trasování, odbourání degradovaných ploch. Dále zahrnovala 
provedení lokálních reprofilací, celoplošnou reprofilaci v 
tloušťce 5 mm a celoplošné provedení hydroizolační stěrky. Po 
dokončení rekonstrukce čiřiče č. 3 dle projektové dokumentace 
byla provedena zkouška vodotěsnosti, a bohužel k údivu všech 
zúčastněných byl stav po rekonstrukci horší než před ní – 
čiřič doslova tekl jako cedník.

Pak začal dlouhý „boj“ s investorem a hledání, kde se stala 

chyba. Práce byly provedeny přesně podle zadání, v dobré 
kvalitě. Tudíž jsme nechtěli připustit chybu na naší straně, 
názor investora byl opačný. Byla zahájena řada zkoušek a 
doslova pokusů, jak stav napravit. Montáž nové technologie 
byla provedena do stěn pomocí závitových tyčí a chemických 
kotev. Bohužel při tomto kotvení došlo k provrtání izolace 
z živičných pásů, protože tloušťka vnitřní skořepiny byla 
pouze 50 mm (průzkum předpokládal minimálně 200 mm). 
Z tohoto důvodu muselo dojít k „překotvení“ technologie do 
stropu, byla provedena další celoplošná hydroizolační stěrka 
a problém se zdál být vyřešen. Na dalších čiřičích postačilo 
kotvit technologii do stropu namísto do stěn a vše již šlo jak na 
drátkách. 

Při zahájení prací na čiřiči č. 4 jsme zjistili , že horní polovina 
vnitřní skořepiny obvodové stěny je natolik zdegradovaná 
a popraskaná, že ji není možné sanovat, ale bude nutné její 
odbourání. Po provedení několika sond jsme došli k závěru, 
že izolační vrstva z živičných pásů má také „dožito“ a bude 
nutné odstranit i tu. Tím začal další koloběh jednání o 
způsobu provedení opravy a téměř na půl roku pozastavil 
veškeré práce,“ vysvětluje stavbyvedoucí Ladislav 
Mucha.

Jako výsledná oprava horní poloviny obvodové stěny 
(náhrada za izolaci ze živičných pásů a krycí torkret) 
bylo vybráno provedení stříkaného hydroizolačního 
mikrobetonu v tloušťce 40–50 mm. Ten byl realizován 
jako dvouvrstvý, f inální vrstva se hladila ocelovým 
hladítkem a již se na ni neaplikovala hydroizolační 
stěrka. Takto byla provedena i oprava zbývajících dvou 
čiřičů.

V současné době je dokončována sanace čiřiče č. 6. 
Předpoklad jeho dokončení, a tím i dokončení celé 
rekonstrukce je v listopadu 2017. 

01 Hala čiřičů - čiřič č. 4 
 
02  Hala čiřičů - čiřič č. 3

 02
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ARKO TECHNOLOGY: Společnost 
ARKO TECHNOLOGY spolupracuje 
na rekonstrukci jednoho z hlavních 
vodojemů v Brně. Provádí 
technologickou část stavby, která 
spočívá v úplné výměně potrubí a 
armatur v armaturních komorách 
vodojemů 2 x 17 500 m3 a kompletní 
výměně potrubí a armatur 
v akumulační a armaturní části 
vodojemu o objemu 5 000 m3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Původní vodojem o objemu  
5 000 m3, který náležel k soustavě 
vodojemů v Brně, přestal vzhledem 
k vzrůstající spotřebě pitné vody ve 
městě stačit. Bylo proto rozhodnuto 
o navýšení jeho kapacity. V 70. letech 
byl rozšířen o samostatnou stavbu, 
která obsahovala další dvě nádrže 
o objemu 17 500 m3, a dále o nová 
podzemní propojení a budovy,  
ve kterých je umístěno potrubí 
propojující a regulující funkci 
jednotlivých akumulačních nádrží. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za dobu životnosti došlo k opotřebení 
jednotlivých armatur a vnitřní 
korozi zabudovaného potrubí. 
Z těchto důvodů přistoupilo 
statutární město Brno  
spolu s provozovatelem, Brněnskými 
vodárnami a kanalizacemi, 
k rekonstrukci s cí lem uvést 
technologické zařízení na dnešní 
době odpovídající technickou úroveň 
a zajistit bezproblémové zásobování 
obyvatel Brna kvalitní pitnou vodou.

Aktuálně prováděnou rekonstrukcí 
tedy nedochází ke zvýšení kapacity 
výroby pitné vody, ale ke zkvalitnění 
tohoto procesu a umožnění větší 
variability v regulaci množství 
dodávek, které nedosahuje spotřeby 
z dřívějších dob, kdy se cena vody 
neodvíjela od skutečných výrobních 
nákladů a byla nízká. 

Předmětem rekonstrukce je úplná 
výměna stávajících armatur za nové 
a celková výměna starého ocelového 
potrubí za nerezové o rozměrech 
DN 1 200 – DN 200 v akumulační 
a armaturní komoře vodojemu 
o objemu 5 000 m3 a demontáži 
stávajícího potrubí DN 1200 – DN 
200 v armaturní komoře vodojemů  
2 x 17 500 m3.  
Původní technologické zařízení 
odpovídalo době realizace (70. léta 
minulého století ) a z tohoto období 

bylo i ocelové potrubí, které již 
podléhalo korozi. Armatury byly 
již za dobou funkčnosti a možnost 
regulace neodpovídala potřebám 
provozovatele. Některé armatury 
byly již neovladatelné, a tím 
nefunkční. Z tohoto důvodu bylo 
přistoupeno k výměně armatur a 
potrubí za nerezové.

Stavba byla zahájena v listopadu 
2016, dokončení je plánováno na 
listopad 2017. Před zahájením 
prací na vlastní výměně armatur 
a potrubí bylo nutné provést 
provizorní propojení v jednotlivých 
armaturních komorách a v části 
venkovního potrubí  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z důvodu odstavení stávajícího 
potrubí a následného provádění 
výměny armatur a osazování 
nového nerezového potrubí. 
Kvůli nepříznivým klimatickým 
podmínkám v zimním období byla 
odstávka provedena až v březnu 
tohoto roku. O šest měsíců později byl  
starý vodojem o kubatuře 5 000 m3 již 
kompletně zrekonstruován a uveden 
do provozu. V září bylo osazeno 
potrubí v akumulační komoře 
vodojemu 2 x 17 500 m3. Ze strany 
vlastníka potrubí a garanta dodávek 
vody bylo požádáno o zkrácení 
termínu uvedení do provozu jedné 
komory o objemu 17 500 m3.  Práce 
byly prováděny tak, aby jedna 
komora byla zprovozněna již k datu   
17. 10. 2017. 

Rekonstrukce  
vodojemu  
Palackého vrch 
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01  Zavodnění provizorního napojení potrubí pracovníkem 
vodárny
 
02  Část již provedeného nového potrubí
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Sanace sesuvu 
svahu silnice 
u Oravského 
Podzámku
Předmětem stavby byla sanace 
sesuvu na silnici I/78 v km 4,4 – 
4,5. Předmětný úsek se nachází v 
extravilánu mezi obcemi Oravský 
Podzámok a Hruštín, prochází 
horským územím Oravské vrchoviny 
a okolním lesním porostem. Na 
povrchu vozovky bylo množství 
nerovností a lokálních poklesů, 
nezpevněná krajnice byla sesunutá, 
došlo k obnažení sloupků ocelového 
svodidla, které tak ztratilo záchytnou 
schopnost. 

Úsek cesty navazuje na již sanované 
úseky (gabionová opěrná zeď)  
a dříve realizovanou železobetonovou 
opěrnou zeď. Vzhledem k nevhodné 
geologické skladbě podloží  
a spolupůsobení srážkových vod 
docházelo k sesuvům a deformacím 
silničního tělesa. To je vedené  
v odřeze a vytváří terénní hranu. 
Tím zhoršuje podmínky pro odtok 
srážkových vod z prostředí a přispívá 
k provlhčení zemin v podloží. Bylo 
proto zapotřebí zlepšit podmínky pro 
odvádění srážkových vod. 

Cílem sanace bylo odstranit 
havarijní stav, tj. vzniklé 
deformace silničního tělesa, 
nerovnosti vozovky, zabránit 
vzniku nových poškození 

zamezením pohybu v podloží 
prostřednictvím opěrné zdi  
a drenážního systému, a zajistit 
tak funkčnost cesty, plynulost  
a bezpečnost dopravy.

Sanace probíhala ve dvou etapách. 
„Při nástupu na práce první etapy, 
která začínala v dubnu 2017, jsme se 
museli popasovat hlavně s klimatickými 
vlivy v dané lokalitě, kde nás zhruba na 
konci dubna překvapilo 20 cm sněhu. 
To jsou věci, které zařídí matka příroda 
a nám nezbývá, než se s tím chlapsky 
vypořádat,“ říká Igor Baláž, manažer 
projektu. 
 
V první etapě byl kladen vysoký 
důraz na kontrolu provedení 
odvodnění svahu pomocí realizace 
drenážních žeber, vyvedení 
stékající, srážkové a lesní vody. Ta 
byla přesměrována a vyvedena do 
zrealizovaného podpovrchového 
odvodnění a následně odvedena 
do kalových vsakovacích jam přes 
nově vybudovanou propust. Po 
zabezpečení stability a zabránění 
podmáčení silničního tělesa byla 
sanace převedena do druhé etapy. 
Ta zahrnovala odstranění původní 
části vozovky a postavení nového 
silničního tělesa spolu s vyztuženou 
gabionovou opěrnou zdí. 

SMS: Stavba se nachází na 
silnici první třídy I/78  
v Žilinském kraji. Začíná  
v napojení na silnici I/59 v obci 
Oravský Podzámok, okrese 
Dolný Kubín, a pokračuje na 
sever přes Námestovo ke 
státní hranici s Polskem, kde 
končí. Tvoří hlavní dopravní 
tepnu okresu a je součástí 
dopravního spojení s polským 
městem Žiwiec.

01, 02 Realizace opěrné gabionové zdi

 01

 02

26



Gabionová opěrná zeď byla založena 
na 1 900 m svislých nebo šikmých 
mikropilot z důvodu zabránění 
dalšího sesuvu či pohybu svahu, což 
by mělo za následek narušení nově 
postavené konstrukce. Po provedení 
základů byl zhotoven základ 
gabionové zdi, následovalo postupné 
budování silničního tělesa spolu se 
zdí a se zbytkem dokončovacích prací 
ve svahu, obložení propusti lomovým 
kamenem, drenáže a podobně. Po 
vybudování tělesa se přešlo na práce 
na vrstvách vozovky, byla provedena 
ochrana štěrkové drtě, CMGM vrstva 
a zhotovení asfaltových vrstev na 
levé a pravé straně. Následně proběhl 
dosyp krajnic, montáž zábradelního 
svodidla, osazení svislých a 
vodorovných dopravních značek a 
spuštění plynulé dopravy v obou 
směrech.

Termín realizace sanace začal v 
dubnu 2017 a byl ukončen v červenci 
téhož roku. „Tato stavba mě posunula 
dopředu, dodala mi mnoho cenných 
poznatků spojených s tímto typem 
silničních prací. Přestože to nebyla 
stavba velkého rozsahu, byla to moje 
první stavba na pozici projektového 
manažera. Chci tímto proto poděkovat 
svému zaměstnavateli za poskytnutou 
příležitost,“ uzavírá Igor Baláž.  

 

 03

 04

 05
03 Silnice po dokončení 
04, 05 Budování silničního tělesa 
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Výroba a montáž 
ocelové kon-
strukce mostu 
přes kolejiště 
Českých drah  
a řeku Bílinu  

OK TŘEBESTOVICE:  
Společnost OK Třebestovice se podílí 
na výstavbě mostu SO 201 přes 
kolejiště Českých drah a řeku Bílinu 
v rámci modernizace obnovení silnice 
III/2565 mezi Mostem  
a Mariánskými Radčicemi. Jedná se 
o propojení silnice procházející v 
blízkosti nově budovaného jezera 
Most. Je to území, které bylo zničeno 
povrchovou těžbou hnědého uhlí 
a které nyní prochází rekultivací. 
Nachází se nedaleko známého kostela 
Nanebevzetí Panny Marie  
v Mostě, který byl v roce 1975 právě 
kvůli rozšiřování těžby přesunut po 
kolejové dráze o 841 metrů dále. 
 
Vyráběná mostní konstrukce je 
trvalá o šesti polích o rozpětí 51, 27, 
26, 23, 23 a 18 m. Nosná konstrukce 
je kombinovaná, přičemž první 
tři pole jsou tvořena ocelovou 
dvoutrámovou konstrukcí spřaženou 
s železobetonovou deskou. Zbylá část 
je tvořena betonovou dvoutrámovou 
konstrukcí. První a zároveň nejdelší 

pole je vynášeno pomocí závěsů, 
které jsou ukotveny na ocelovém 
hlavním nosníku a v pylonu 
prostřednictvím zabetonovaných 
ocelových kotevních plechů. 
Mostovka zavěšené části mostu je 
tvořena dvojicí ocelových hlavních 
nosníků, které jsou spřaženy s 
železobetonovou deskou. Hlavní 
ocelové nosníky jsou v příčném 
směru osově vzdáleny 11 m, 
půdorysně jsou přímé a podélně jsou 
v proměnném podélném sklonu. 
Celková délka každého z nosníků je 
100,825 m. 
Celková výška nosníku je konstantní 
1,33 m. Horní pásnice je konstantní 
šířky 0,4 m, dolní pásnice pak má 
rovněž neměnnou šířku, a to 0,35 m. 
Na vnější hraně horní pásnice 
je navařena okapní lišta tvořená 
uzavřeným svařovaným profilem 
tloušťky 6 mm. Horní pás hlavního 
nosníku je stabilizován také 
výztuhou tloušťky 10 mm, která je 
navařena mezi příčníkem a spodní  

01 Detail zárodku závěsu 
02 Montáž dílce č. 4 přes řeku Bílinu  

 01

 02
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hranou vnitřní části horní pásnice. Na vnitřní hraně 
stojiny hlavního nosníku jsou navařeny trny průměru  
22 mm, které spřahují ocelový hlavní nosník s 
betonovou deskou. 
Hlavní nosníky prochází pylonem. Dí lce hlavních 
nosníků jsou do pylonu předem zabetonovány. 
Spolupůsobení mezi ocelovou a betonovou částí je 
uskutečněno spřahovacími trny a betonářskou výztuží. 
Předmětem zakázky se stala 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 z pěti párů hlavních nosníků, tedy dí lců 1 
až 5. Mezi hlavními nosníky se ukládá celkem 22 
příčníků, které jsou k hlavním nosníkům přivařovány 
až na stavbě. Montáž začala dí lcem 3, který prochází 
betonovým pylonem. Dí lce byly ukládány na provizorní 
podpěrné bárky Pižmo. Příčníky se přivařovaly 
dodatečně, v definitivní poloze. Montáž ostatních dí lců 
probíhá tak, že jsou na terénu zřízeny montážní plošiny, 
kde probíhá předmontáž prvků, tedy hlavní nosníky se 
spojují s příčníky. Takto sestavené dí lce jsou jako celek 
ukládány pomocí mobilního jeřábu nosnosti 300 tun na 
bárky Pižmo. Pro montáž je nutné využít noční výluky. 
Jednotlivé sestavené dí lce jsou na bárkách svařovány 
k sobě, následně je opravena protikorozní ochrana. 
Komplikovaná bude montáž dí lců 1 a 2, pod kterými 

vede železniční trať a trať tramvaje.  
Na začátku září je konstrukce kompletně vyrobena, jsou 
osazeny dí lce 3, 4 a 5. Na stavbě probíhá sestavování 
dí lců 1 a 2 na montážních plošinách. Ocelová 
konstrukce bude dokončena na přelomu září a října. 
Poté bude probíhat betonáž mostovky, osazování a 
aktivace závěsů, to však již bez naší účasti. 
Stavba bude otevřena na jaře roku 2018 a přispěje 
rekreační oblasti na území, které bylo v minulosti 
zničeno těžbou hnědého uhlí.  
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Probíhající klimatické změny, zvyšující se nedostatek 
fosilních paliv, nárůst produkce odpadů, vyčerpání 
přírodních zdrojů fosforu jako základní složky hnojiv a 
pokračující degradace půdy ve vyspělých zemích jsou 
hlavními výzvami 21. století. Záměry řešit uvedené 
skutečnosti byly základem filozofie oběhového 
hospodářství (Circular Economy) přijaté Evropskou unií v 
roce 2015. V současné době finišuje příprava závazných 
směrnic EU na podporu tohoto strategického cíle. 
Strategie se plně soustřeďuje na využití odpadů pro 
produkci energie a materiálovou transformaci odpadů 
na zdroje. Významnou roli zde bude hrát i zcela jiné 
nakládání s čistírenskými kaly, neboť zde k záměrům 
využití odpadů přistupuje ještě významná skutečnost 
ochrany zdraví. 

Skupina SMP se v rozvojových záměrech soustřeďuje 
právě na oblast čistírenských kalů, neboť jde o 
pokračování současných aktivit v oblasti vodního 
hospodářství jak u SMP CZ, tak i ARKO TECHNOLOGY s 
celou řadou možných synergických efektů.    
 
Na základní souvislosti jsme se zeptali Miroslava Kose 
z útvaru technického ředitele skupiny SMP.     

Miroslave, co je podstatou oběhového hospodářství 
a jak se dotýká aktivit SMP CZ? 
Oběhové hospodářství představuje komplexní systém 
optimalizující výrobní procesy a technologie, spotřebu 
a nakládání s přírodními zdroji i odpady. Je to 
pravděpodobně i reálná cesta ze současné ekologické 
krize. Představuje ji zběsilý růst objemu i cen 
vytěžených přírodních zdrojů, tak následná produkce 
nekontrolovatelného množství nevyužitelného 
odpadu. Odpad však nemusí představovat jen 
environmentální a ekonomickou zátěž, ale i 
příležitost a zdroj, který svým opakovaným 
využíváním přináší profit firmám, obcím, 
regionům a společnosti jako celku. Namísto těžby 
nerostných surovin a přibývání skládek oběhové 

hospodářství podporuje prevenci vzniku odpadu, 
opětovně využívá výrobky, recykluje je a přeměňuje na 
energie nebo na materiálové zdroje plně ekvivalentní 
původním přírodním zdrojům. 

SMP CZ se ty to aktivity dotýkají v několika bodech – 
je to produkce stavebního odpadu, ale také aktivity 
v oblasti vodního hospodářství, především čistíren 
odpadních vod, kde máme jako dodavatel si lnou pozici. 
Abychom ji udrželi, zaměřili jsme jednu z rozvojových 
aktivit na čistírenských kal. Zde dochází k synergii 
aktivit i s dceřinou společností ARKO TECHNOLOGY. 
Vzniká zde nový trh stavebních technologických 
dodávek, a proto musíme být připraveni.    
 
Proč jsou kaly z čistíren odpadních vod zajímavým 
tématem? 
Jednou ze závažných skutečností při biologickém 
čištění odpadní vod je produkce čistírenského 
kalu. Čistírenský kal můžeme def inovat jako velice 
rozmanitou směs organických a minerálních látek, 
která vznikla v procesech mechanicko-biologického 
čištění (často v kombinaci s chemickým srážením 
fosforu) pomocí různých biologických a sorpčních 
mechanismů a f inálně byla separována v usazovacích 
a dosazovacích nádržích. Na středních a velkých 
komunálních čistírnách je pak obvykle směs 
primárního a přebytečného (ve směsi s chemickým 
kalem) kalu anaerobně stabilizována a odvodněna.     

Při aplikaci čistírenských kalů do životního prostředí, 
a to především do zemědělské půdy, vznikají 
při nedostatečném zpracování kalu dva okruhy 
zdravotních rizik: 

• rizika pro člověka, zvířata a rost liny z přítomných  
  patogenních organismů a toxických chemických látek, 

• toxicita způsobená akumulací těžkých kovů a dalších 

Čistírenský kal:  
budoucí zdroj zelené  
energie a hnojiv 
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  nebezpečných látek v půdě, které přecházejí do  
  podzemních a povrchových vod, rost lin, zvířat a l idí,

• mikrobiální a chemická kontaminace potravního  
  řetězce a vody. 

Za největší zdravotní rizika, která vznikají při 
nakládání s čistírenskými kaly, se zatím v České 
republice považují ta, která vyplývají z obsahu 
patogenních, podmíněně patogenních mikroorganismů 
a z obsahu těžkých kovů. 

Zásadně odlišné složení kalu oproti minulosti z 
hlediska specif ických organických mikropolutantů 
však v řadě zemí již posunulo náhled na čistírenský 
kal z pozice posuzování „rizika“ do pozice konstatující 
„nebezpečí“. To znamená, že se volí princip předběžné 
opatrnosti a použit í neupravených čistírenských kalů 
v zemědělství se tak zakazuje (v některých zemích EU) 
nebo bude pravděpodobně všeobecně zakázáno. Proto 
bude potřeba jeho jiné zpracování než v současnosti.

Na druhé straně je čistírenský kal poměrně 
energeticky bohatý zdroj energie, který současně 
obsahuje významné množství jednoho z prvků – 
fosforu, který je nenahraditelnou živinou pro produkci 
potravin, přičemž ale jeho zásoby na Zemi jsou velmi 
omezené. Evropskou unií byl fosfor v roce 2014 zařazen 
na list inu 20 krit icky nedostatkových surovin (Crit ical 
Raw Materials) ve vztahu k velmi blízké budoucnosti. 
Cena fosforu v posledních letech významně stoupá, a 
tak se stal i cí lem strategií oběhového hospodářství. 
Kaly z čistíren odpadních vod tak mohou být zdrojem 
energie i zdrojem fosforu.  
 
Kam bude tlačit zpracování kalů nová legislativa? 
K pokrytí zdravotních rizik vyplývajících z 
mikrobiálního složení čistírenských kalů byla vládou 
České republiky na konci roku 2016 přijata Vyhláška 
č. 437/2016 Sb., o podmínkách použit í upravených 
kalů na zemědělské půdě. Ta vyžaduje od roku 2020 
provádět účinnou hygienizaci čistírenských kalů před 
jejich aplikací na půdu a zpřísňuje systém nakládání s 
kaly. Stávající provozy kalového hospodářství čistíren 
odpadních vod a oprávněné osoby nakládající s 
čistírenským kalem se tak v České republice dostanou 
pod legislativní t lak zabezpečení hygienizace kalu. 
Je to evidentně pouze první krok budoucího vývoje, 
který se bude odvíjet od rozhodnutí, zda se s ohledem 
na mikropolutanty přikloníme k principu nebezpečí 
(předběžné opatrnosti), nebo bude vývoj nasměrován 
k materiálové transformaci kalu (vy těžení fosforu a 
uhlíku), jak se již rozhodlo Německo a Rakousko. 

Klíčovou událostí pro budoucí osud čistírenských kalů 
bude konečné znění nové EU směrnice o hnojivech, 
která má být přijata v říjnu letošního roku. Ta 
evidentně přiškrtí přímé využívání čistírenských kalů, 

na druhé straně otevře možnosti pro transformované 
produkty jako struvit, biochar a popel ze spalování 
kalu. 

Například biochar je velice nadějný materiál 
vzniklý procesy sušení a pyrolýzy kalu, neboť 
využit í fosforu z čistírenských kalů ve formě biocharu 
jako součást hnojiv má ty to pozit ivní efekty:

• snížení ztrát dusíku a fosforu do podzemních vod v  
  důsledku jejich postupného uvolňování z biocharu, 
• podporuje transformaci dusíku v půdě, 
• může snížit emise oxidu dusného a metanu z půdy do  
  ovzduší (skleníkové plyny!!), 
• v důsledku zvýšené kapacity iontové výměny dochází  
  ke zvýšení úrodnosti půdy, 
• zvýšení zadržování vody v půdě, 
• zvýšení množství prospěšných mikroorganismů  
  v půdě.

Vidíme zde naplnění řady cí lů oběhového hospodářství, 
jako například řešení problematiky špatné kvality naší 
zemědělské půdy.  
 
Má zpracování kalů výhledový potenciál pro 
dodávky skupiny SMP? 
Jednoznačně ano. Velké čistírny odpadních vod mají 
ideální potenciál pro doplnění o nezbytné technologie 
a pro vznik regionálního centra zpracování kalů. Jde 
o novou spolupráci s našimi tradičními zákazníky a 
současně o střední a velké projekty. Technologicky 
se na tuto oblast již připravilo ARKO TECHNOLOGY 
spoluprací s kvalitními partnery, SMP CZ pak sleduje 
stavební část a také velmi pravděpodobnou realizaci 
v systému Design-Build, tedy ne zcela zaběhlý systém 
veřejných zakázek v České republice. Zároveň je 
nezbytná včasná spolupráce s projektanty při přípravě 
projektu.  
 
S jakými technologiemi se budeme potkávat?  Jak 
se připravují investoři a jak se připravujeme my? 
Prvním krokem budou technologie zabezpečující 
odstranění vody z odvodného kalu, především 
technologie nízkoteplotního sušení. Pak mohou 
následovat technologie pyrolýzy, zplyňování i 
spalování kalu.  

V řadě případů to také mohou být technologie, které 
zvýší vý těžnost energie ve stávajícím zařízení pomocí 
technologií dezintegrace kalu, např. technologie 
termické hydrolýzy. Koncentrujeme znalosti o těchto 
technologiích a jsme připraveni na jejich dodavatelské 
zabezpečení. U budoucích investorů provádíme 
intenzivní šíření know-how a věříme, že podobně jako 
v zahraničí zde tento trh dodávek v nejbližší době 
vznikne a my budeme na tuto pří ležitost kvalitně 
připraveni.   
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Co závěrem? 
Česká republika má obrovský, ale přesto nedostatečně 
využitý potenciál pro vytváření obnovitelné energie 
z hlavního vedlejšího produktu čištění odpadních 
vod – čistírenského kalu a možnost získání fosforu a 
kvalitního materiálu pro obnovu zemědělských půd. 

Čistírenský kal je energeticky bohatý zdroj udržitelné 
biomasy s podobnou výhřevností např. na úrovni 
dřevní štěpky. Je to zdroj obsahující významný podí l 
fosforu (krit ický materiál EU). Kalové hospodářství 
čistíren odpadních vod bude předmětem uplatnění 
nových technologií zaměřených na využit í 
energetického potenciálu kalů jako biomasy. Jedná se  
o technologie termické hydrolýzy, nízkoteplotního 
sušení kalu, pyrolýzy nebo zplyňování. Tyto 
technologie v kombinaci s anaerobní stabilizací nabízí 
komplexní zpracování kalů z čistíren odpadních vod, a 
to zcela v souladu s požadavky Circular Economy. 

Pomocí uvedených technologií:

• lze získat prakticky bezodpadovou technologii, 
• lze významně pokrýt energetické potřeby nezbytných  
  procesů a produkovat elektrickou energii s možností  
  zvýšení procenta energetické soběstačnosti čistíren  
  odpadních vod, 
• lze zajist it hygienizaci kalu, dostat kal do stavu  
  k využívání fosforu a zajist it odstranění endokrinních  
  disruptorů z kalu.  

 
 

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. 

*Údaje od 1. 6. do 31. 8. 2017

ARKO TECHNOLOGY

FREYSSINET CS

OK Třebestovice

PREFA PRO

PRŮMSTAV

SMP CZ

SMS

0

0

0

1

9

0

Úrazy s pracovní  
neschopností

SLEDUJEME MÍRU A ZÁVAŽNOST PRACOVNÍCH ÚRAZŮ

0

0

0

32

783

0

Počet zameškaných  
dnů

0

0

0

2

7

0

Úrazy bez pracovní  
neschopnosti

0

0

0

1,73

7,96

0

Míra  
frekvence

0

0

0

0,06

0,63

0

Míra  
závažnosti

0 0 0 0 0
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Připravme společně 
bezpečné stavby! 

MEZINÁRODNÍ

TÝDEN
BEZPEČNOSTI
14.-20. 10.
2017

67 000 spolupracovníků VINCI Construction 
a jejich partnerů přispívá ke společné přípravě 

vydařeného PreStart mítinku.
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„…největší sen je postavit dům 
pro mou rodinu a zasadit strom 
:).“ 
 
V SMP CZ pracuji jako vedoucí 
projektu. Aktuálně se jedná 
o PPP A7, což je výstavba 13 
inženýrských objektů na dálnici 
A7 v Německu. Spolu s kolegy 
z naší společnosti a z německé 
EUROVIA Infra připravujeme 
stavbu tak, abychom v 
následujícím roce mohli začít s 
výstavbou, která potrvá až do 
druhé poloviny roku 2020. Práce 
v cizím prostředí a zvláště v 
cizím jazyce není jednoduchá 
a já si velmi vážím všech mých 
spolupracovníků, kteří na tomto 
projektu odvádějí skvělou práci.

Co mi v životě přináší radost? Je 
to moje rodina. Přes týden jsem 
pracovně v Německu, a tak mi 
největší radost dělá čas strávený 
společně s mými blízkými.  
V práci je to pak ohlédnutí za 
krásnými stavbami. Vyvolává to 
ve vás pocit, že to, co děláme, 
dává smysl. My mostaři máme 
navíc tu výhodu, že mostní dí la 
jsou opravdu něco výjimečného.

Jaký jsem? Na to by nejlépe 
odpověděla má rodina nebo 
kolegové. Já bych se sám 
charakterizoval jako spolehlivý a 
svědomitý, snažím se být čestný 
a spravedlivý a někdy jsem také 
až moc tvrdohlavý a paličatý. 
Něco z toho mi v životě pomáhá, 
něco je někdy na překážku :).

V naší společnosti jsem prošel 
řadou pracovních pozic, pracoval 
na významných stavbách a 
měl jsem možnost poznat 
a spolupracovat s opravdu 
výjimečnými lidmi. Každé toto 
setkání, každá stavba mě zcela 
jistě poznamenala. Nejraději ale 
vzpomínám na opravu Karlova 
mostu. Byla to pro mě obrovská 
zkušenost a opět možnost setkat 
se s výjimečnými lidmi. 

A k mým snům? Těch mám hned 
několik. Ten pracovní je jasný, 
dokončit projekt A7 v Německu. 
Ale ten největší sen je postavit 
dům pro mou rodinu a zasadit 
strom :). 

 

Radim Cihlář
vedoucí projektu, SMP CZ
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„Přináší mi radost, když jsou 
lidé kolem mě zdraví, šťastní a 
upřímní.“ 
 
Od března 2016 dělám na stavbě 
Ústřední čistírny odpadních vod 
v Praze. Provádím svářečské 
práce, zemnění, svařování 
žebříků do stěn, svařovací 
protokoly. Je to práce, která 
mě naplňuje a naučila mě 
zodpovědnosti a preciznosti.

A čím aktuálně žiju v osobním 
životě? Jako malý jsem vyrůstal 
v dětském domově. Vím, po čem 
tam děti touží, a tím směrem se 
ubírám. Na listopad připravuji 
halový fotbalový turnaj pro děti  
z dětských domovů ze Slovenska 
a Ukrajiny. V prosinci to pak 
budou vánoční dárky pro děti  
z dětských domovů a nově také 
oblečení do azylových domů. 
Přináší mi radost, když jsou 
lidé kolem mě zdraví, šťastní 
a upřímní. Pokud bych se já 
sám měl nějak charakterizovat, 

řekl bych, že mě nejlépe 
vystihuje skromnost, vytrvalost, 
schopnost nevzdávat se a jít si 
za svými pracovními i osobními 
cí li. A jestli mi to pomáhá v 
překonávání překážek? Když nad 
tím přemýšlím, tak určitě. Bez 
přispění kolegů a kamarádů by to 
ale určitě nešlo. 

Mám jednu událost, na kterou 
vzpomínám a o kterou bych se 
s vámi rád podělil. Po turnaji 
v kopané pro děti z dětských 
domovů mi zůstalo pár věcí, 
starší oblečení od známých 
sportovců. Tak jsem se rozhodl, 
že navštívím pár azylových 
domů a předám jim ho. Když 
jsem vcházel do toho prvního, 
tak na mě někdo zavolal: „Eli, 
jsi to ty?“ Zjistil jsem, že se 
jedná o kluka, teď už dospělého, 
který jezdil dříve na turnaje, 
které jsem pořádal. Řekl mi, že 
kvůli drogám přišel o práci i o 
bydlení. Vzpomínal, že když byl v 
dětském domově, tak chtěl jenom 

značkové věci, a teď je šťastný, 
když se někde může najíst a 
přespat. Předal jsem mu staré 
zimní boty a starou bundu a on 
brečel jako malý kluk. Po této 
události, která ve mně zanechala 
silný emotivní zážitek, se 
snažím více pomáhat azylovým 
domům, nejenom po materiální 
stránce, ale i f inančně. Vím, že to 
potřebují. 

A moje sny? Jeden jsem si už 
splnil. V Bečově nad Teplou se 
mi podařilo postavit vlastníma 
rukama areál pro děti z dětských 
domovů. Letos v srpnu ho jako 
první využil Dětský domov 
Svidník ze Slovenska. Týden, 
který jsem s dětmi v areálu 
strávil, to pro mě bylo jako start 
do nového života. Chci dokončit 
rozepsanou knihu a hlavně založit 
Eliho nadaci. To je ale na dlouhou 
etapu života, který utíká hrozně 
rychle. Snad se mi i tyto sny splní 
a budu moci více pomáhat lidem, 
kteří to potřebují. 

Bohuš Eliáš
železář a zástupce svářecího technika na stavbě ÚČOV, SMP CZ
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„Čo mi robí v živote radosť? Nie 
som v tomto veľmi náročná. 
Úplné drobnosti, napríklad ísť sa 
bicyklovať, keď je pekné počasie, 
dobrá kniha (čím viac kníh tím 
viac radosti)...“ 
 
Pracujem ako právnička v 
spoločnosti SMS. Momentálne 
uzatvárame zmluvy najmä pre 
projekt Aglomerácia Valaská 
– kanalizácia a ČOV (čistiareň 
odpadových vôd). Stavba 
bude realizovaná v združení, 
v ktorom je naša spoločnosť 
vedúci partner, takže je to dosť 
intenzívne manévrovanie medzi 
zmluvnými stranami a partnermi 
v združení. Tiež prebieha 
viac menších projektov, ktoré 
realizujú naše nové závody, pre 

ktoré riešim zmluvnú agendu.

Čo mi robí v živote radosť? Nie 
som v tomto veľmi náročná. 
Úplné drobnosti, napríklad ísť sa 
bicyklovať, keď je pekné počasie, 
dobrá kniha (čím viac kníh tím 
viac radosti), ísť si posedieť s 
priateľmi. V pracovnom živote 
sa človek tiež musí vedieť tešiť 
z každej maličkosti, uzavretá 
zmluva a každý úspešný zápis na 
obchodnom registri je radosť. 

Čo ma vystihuje najlepšie? 
Neviem, či toto viem sama 
objektívne zhodnotiť. Viem si 
povedať svoj názor, som úprimná, 
aj keď to nie vždy všetci ocenia. 
Väčšinou uvažujem racionálne 
a dokážem sa pozrieť na veci z 
odstupu. Niektoré tieto vlastnosti 

mi prekážky pomáhajú prekonať 
a niektoré mi prekážky vedia 
vyrobiť. Záleží od situácie a 
môjho momentálne rozpoloženia

To, že som dostala prí ležitosť 
a zamestnali ma ako právnika 
SMS bola pre mňa veľká udalosť 
a šanca. Každá konferencia 
právnikov VINCI bol skvelý 
zážitok. 

Mám veľa snov, ktorým by som 
chcela dať konkrétnu podobu, 
zvyčajne ma to drží pár dní, 
napríklad naučiť sa ďalší jazyk, to 
mám sen vždy ráno, keď vstanem 
a pozriem sa na učebnicu pre 
samoukov, a potom večer, keď 
prídem domov mám sen, iba aby 
sa môj byt sám upratal. 

Barbora Lámerová
právnička, SMS
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Ondřej Princ
hlavní stavbyvedoucí, PRŮMSTAV

„Chci říct, že jsem dobrý táta, 
i když vím, že mě čeká ještě 
dlouhá cesta! “ 
 
Na stavbě jsem prošel všemi 
technicko-hospodářskými 
profesemi. Nyní pracuji jako 
hlavní stavbyvedoucí a aktuálně 
jsem zodpovědný za dostavbu a 
rekonstrukci ÚTAM Akademie 
věd České republiky v Praze. 

V životě mi kromě práce dělá 
radost čas strávený s rodinou, a 
zejména ten s čerstvě narozenou 
dcerou Annou, která mě od 

svého narození každým dnem 
nepřestává překvapovat. Když 
se mi podaří propojit sportovní 
aktivity s rodinou, tak jsem 
nadšený. Těším se, až si se svojí 
dcerou poprvé zaserfuji.

Je těžké se charakterizovat. 
Chci říct, že jsem dobrý táta, 
i když vím, že mě čeká ještě 
dlouhá cesta! Pak bych k tomu 
přidal vytrvalost, bojovnost pro 
dosažení cí le, a to jak v osobním, 
tak v profesním životě. Tyto 
moje lidské kvality mi beze 
zbytku pomáhají při překonávání 

překážek.

Naprosto neopakovatelným 
zážitkem bylo narození mé 
dcery. Co se týká toho profesního 
života, pak to bylo setkání a 
práce s kolegy v mých začátcích, 
protože mi ukázali, že i 
„stavařina“ může být zábavná a 
naplněna radostí. 

A jestli mám v životě sny? Těch 
mám plnou hlavu a myslím, 
že by tam měly i zůstat, aby se 
skutečně splnily. Nicméně jeden 
z mých cí lů je být stále lepší.  

Žít svůj sen

Hipocentrum Robin je nezisková 
organizace, která se specializuje 
na hipoterapii zejména pro děti s 
poruchami autistického spektra. 
Její klientela je poměrně 
různorodá. Hodně se jedná o 
hyperaktivní děti s poruchou 
pozornosti, děti úzkostné či po 
prožitých traumatech. Zaměřuje 
se nejen na fyzický rozvoj, ale 
hlavně na rozvoj sociálních 
dovedností a zvládání emocí 
(vzteku, úzkosti či udržení 
pozornosti). S každým dítětem 
pracují individuálně, podle jeho 
potřeb a potřeb jeho rodiny 
sestavují terapeutický plán a 
cíle, na které se zaměřují. Pak je 
vše otázkou času a trpělivosti, 
každá změna chvíli trvá.

Nadace VINCI v České republice 
podpořila Hipocentrum částkou 
67 428 Kč. Ta byla použita na 
nákup ohrazení kruhové jízdárny. 
Kateřiny Bauerové, zakladatelky 
organizace, jsme se zeptali:

Kateřino, co vás k této práci 
přivedlo?

Vždy jsem měla ráda zvířata, 
zejména koně, a možnost spojení 
práce s koňmi a lidmi se stala mým 
snem již odmalička. Prošla jsem 
jako studentka několika praxemi 
na různých pracovištích jako 
dobrovolník, abych se naučila a 
zároveň zjistila, co mě nejvíce zajímá 
a s kterou klientelou se mi nejlépe 
pracuje. 

Jako dospělá jsem si pořídila 
vlastního koně a posléze, když 
si pořídil svého koně i můj muž, 
jsme se odstěhovali z Prahy na 
statek, kde jsem začala provozovat 
hipoterapeutické ježdění. Zpočátku 
jsem měla různorodou klientelu, ale 
zjistila jsem, že mě asi nejvíce baví 
práce s dětmi. Práce se stala mým 
koníčkem a nejvíce mě na ní bavila 
spontánnost. Přes všechny přípravy 
mě vždy dokázaly děti překvapit a 
něco nového naučit.

K tomuto specif ickému zaměření na 
děti s vývojovou dysfázií a poruchami 
autistického spektra (PAS) jsem však 
dospěla až poté, co se začal můj starší 
syn sám potýkat s vývojovou dysfázií 
a v naší širší rodině jsme měli dítě 
s PAS. Začala jsem hledat možnost, 
jak pomoci a usnadnit cestu svému 
synovi, a jelikož mám pedagogické 
a psychoterapeutické vzdělání, tak 
jsem začala pracovat jako terapeut 
s autistickými dětmi a dětmi s 
vývojovou dysfázií. Práce, zejména 
s neverbálními dětmi či s dětmi se 

zvláštními způsoby vyjadřování, mě 
nejen bavila, ale učila mě hledat jiné 
cesty ke komunikaci. Naučila jsem 
se více vnímat dění kolem sebe i na 
jiné než jen verbální úrovni a myslím, 
že mi to pomohlo i lépe se vcítit do 
potřeb nejen mých dětí.

Měla jsem štěstí nejen na podporu v 
rámci své rodiny, ale i na moc hodné 
lidi kolem sebe. Holky, které k nám 
chodily na ježdění našich koní, uměly 
komunikovat s dětmi a pracovaly 
pro mě zpočátku jako dobrovolnice a 
posléze i jako externí zaměstnankyně. 
Vytvořil se tu tým lidí, kterým je 
spolu dobře a kteří se dokáží o tuto 
pohodu podělit. 

Velkým mezníkem bylo asi mé setkání 
s Boženou Svatkovou, která již dlouho 
pracovala s autistickými dětmi a 
mnohému mě naučila. Ta mě přivedla 
zároveň i na myšlenku propojit koně 
s dětmi s PAS a specializovat se na 
tuto klientelu. Začaly jsme společně 
pracovat a propojovat naše poznatky. 
Zjistily jsme, že se v rámci hipoterapie 
na tuto klientelu skoro nikdo 
nespecializuje, tudíž nám chyběly i 
podklady pro naši práci a začaly jsme 
si je samy vytvářet. 

S mým mužem, z kterého se stal 
hlavní (ne vždy zcela dobrovolný) 
sponzor a praktický údržbář zázemí, 
jsme založili Hipocentrum ROBIN. 
Můj muž nás celou dobu podporuje 
a dává našim snům (terapeutickým 
a občas velice idealistickým) pevnou 
základnu a podí lí se na praktickém 
fungování centra. Naštěstí pro mě. 

01 Hipoterapeutické kobyly spolu s Kateřinou
 
02 Hledá se koňská hlava 
 
03 Smích léčí
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S jakými poruchami se setkáváte nejčastěji?

Nejvíce pracujeme s dětmi s poruchami autistického 
spektra, dále s vývojovou dysfázií, s dětmi úzkostnými 
či s poruchami chování a učení. Provozujeme 
psychoterapeutické relaxační ježdění pro děti i dospělé, 
kteří mají různé psychické problémy (psychosomatické 
obtíže apod.).

Občasně pořádáme pro menší tým lidí teambuildingové 
akce, kde pracujeme se skupinou lidí. Tam se 
zaměřujeme na relaxaci a sebepoznání skrze práci 
s koňmi. Tato občasná činnost je také asi jediným 
skutečně výdělečným počinem Hipocentra ROBIN a 
pomáhá nám financovat provoz jinak nevýdělečné 
hipoterapie. 

V čem hipoterapie spočívá? Co je na ni nejúčinnější?

Naši klienti mají na různé situace často odlišné reakce, 
některé pro nás běžné věci jsou pro ně zdrojem úzkosti. 
Nejvíce je však většinou zúzkostní, když nemají 
možnost vykomunikovat si své potřeby a také když 
ztratí kontrolu nad tím, co se okolo nich a s nimi děje. 

My se zaměřujeme hlavně na rozvoj sociálních 
dovedností, i když máme terapie jako propojený 
systém na zlepšení fyzické stránky, kondice, udržení 

pozornosti, orální, hrubou a jemnou motoriku. Vše se 
snažíme mít postavené formou hry, aby to dítě bavilo. 
Zejména se však snažíme komunikovat, učíme dítě, jak 
může koně ovládat (slovem, pohybem), aby mělo pocit, 
že má situaci pod kontrolou, a také ho učíme, že když 
se vyjádří, tak respektujeme jeho názor a snažíme se o 
domluvu. Kouzlo koně spočívá i ve velikosti, kdy malé 
dítě slovem ovládá velké zvíře pod sebou. Dítě si projde 
postupně různými situacemi, které zvládne, to mu posí lí 
sebevědomí a chuť komunikovat. Cí lem hipoterapie 
s autistickými dětmi je ukázat komunikaci jako něco 
užitečného a účinného. 

Dalším nemalým rozměrem hipoterapie je vytvoření 
vztahu. Vztahu k nám (terapeutům, vodičům), vztahu 
ke zvířeti. Vztah je založen na základě respektu 
a důvěry, pokud se nám podaří ho vytvořit, tak 
dítě můžeme naučit prakticky cokoliv a jít s ním 
kamkoliv. Vše je potom jen otázkou času a trpělivosti, 
ale základem je vztah, který musí být pevným bodem. 
Tato zkušenost bude mít pro dítě přesah i do běžného 
života, dítě již bude vědět, že spoustu věcí zvládne, 
ustojí a že již něco dokázalo.

Neopomenutelnou složkou je i odpočinek a pocit přijetí 
od zvířete, kterému je jedno, jakou má dítě diagnózu. 
Některé věci zkrátka fungují trochu mimo metodiky 
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a tabulky. Občas vidíte, že se mezi koněm a dítětem 
něco děje, nějaká metakomunikace, kdy to možná jako 
racionální člověk nedokážete vysvětlit, ale ani popřít, že 
to tam je.

Děti občas poznají dříve než vodič, že je kůň rozrušený, 
a začnou si ho samy uklidňovat. 

Občas jsou chví le, které vám může poskytnout jen zvíře.

Koně k terapii si vychováváte sami? Jak dlouho trvá, 
než se z koně stane „terapeut“?

Koňští terapeuti to u nás nemají jednoduché. Pracujeme 
na změnách chování a potřebujeme, aby naši koně 
byli klidným stabilizátorem emocí. Například když 
dítě křičí, tak abychom měli čas dopomoci dítěti k 
vyjádření požadavku (třeba že chce zastavit nebo dolů). 
Potřebujeme, aby kůň zůstal v každé situaci v klidu. 
Kůň je plaché zvíře, býložravec, který je předurčen 
k tomu rychle reagovat na krizové situace 
nejlépe únikem (tento princip chování je častý i u 
našich klientů). Po koních chceme, aby šli proti své 
přirozenosti a celou situaci ustáli v klidu, abychom 
mohli dítěti ukázat, že vše lze zvládnout.

Máme malý počet koní, které důvěrně známe a 
připravujeme je na hipoterapii. Jen třetinu jejich práce 
tvoří samotná hipoterapie, zbylý čas s nimi pracuje 
tým Hipocentra. Koníci chodí na vyjížďky, trénují 
na jízdárně, aby byli v psychické pohodě a dokázali 
ji předat. Hipoterapie probíhají několikrát týdně a 
každé zvíře má jen omezený počet klientů, aby zůstalo 
komunikativní a vstřícné, zkrátka abychom neukazovali 
dětem jen chodící stíny, ale zvířata se zájmem o okolí a 
o kontakt.

Polovinu našich koní jsme si vychovali od hříbat. Je to 
velice zdlouhavé a na takového koníka čekáme několik 
let. Výhodou je, že víme, co koník zažil, jak jsme ho 

vychovali a důvěra mezi pracovníky a zvířaty se buduje 
hned od začátku.

Druhá polovina koní byla zakoupena již v dospělém 
věku. Prošli několikaměsíční přípravou, než byli 
zařazeni do praxe ke klientům. Bohužel se nám již 
několikrát stalo, že jsme museli koníka z hipoterapie 
vyřadit, protože mu byly hipoterapie nepříjemné, 
nedokázal zůstat v klidu či začal vzdorovat při práci, 
zkrátka nebyl pro tuto práci vhodný. Je to trochu sázka 
do loterie, i na první pohled klidné zvíře nemusí zvládat 
vypjaté situace, kdy se na něj potřebuje terapeut a 
zejména dítě spolehnout. Najít koně pro naše účely 
není jednoduché a ty, co máme, jsou součástí nejen 
Hipocentra, ale i naší rodiny. Známe je a víme, jak jim 
je a co potřebují. Děti učíme navázat vztah a tato práce 
začíná u nás, nejdříve si my musíme vytvořit vztah k 
našim koním, abychom měli, co učit.

Jaké máte výsledky? Daří se pomocí terapie 
odstranit poruchy, traumata úplně a trvale?

Většina našich dětí má i jiné terapie, tudíž relevantní 
výsledky jsou značně diskutabilní. Nicméně tvoříme si 
vlastní metodiku, každé dítě má u nás záznamy, co se 
dělo a zda se něco mění. Je to zdlouhavá práce, která 
možná až po letech ukáže nějaké skutečné výsledky. 

To, co se mění v rámci našeho prostředí nejvíce, je lepší 
reagování na změny. Děti, které se nechtěly ke koni ani 
přiblížit, natož se ho dotknout, dnes u nás jezdí, hladí 
koně, jsou s ním v nenuceném kontaktu. Změny, které 
jsme si na začátku terapií nemohli dovolit (změna cesty, 
zařazení sourozence do terapie, jízda v nepříznivém 
počasí a jiné), tak postupně můžeme udělat a není to 
problém. Občas je i pro nás důležité si připomenout 
začátky terapií, abychom zjistili, co všechno, co je 
dnes běžnou součástí terapie, bylo dříve zdrojem 
úzkosti a strachu.  
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Komunitní centrum  
a zahrada Kotlaska
„Mé patronství s RUBIKON Centrem se proměnilo v trvalou 
spolupráci,“ říká patron organizace Josef Richtr. 
 
V roce 2016 se mi organizace RUBIKON Centrum ozvala 
s novým nápadem. Změnit zchátralou bývalou mateřskou 
školku se zarostlou zahradou v Praze-Libni na Komunitní 
centrum a zahradu KOTLASKA. 
 
Pozitivní nadšení RUBIKON Centra z dobré věci jsem 
okamžitě přijal za své a začal pomáhat. Prvně bylo zapotřebí 
udělat rozpočet, aby se vědělo, kolik peněz si nejnutnější 
opravy pro uvedení do provozuschopného stavu vyžádají. 
S ochotou se toho ujal Tomáš Huml ze společnosti 
PRŮMSTAV. Rozpočet, cca 700 000 Kč, byl na světě.  
 
RUBIKON Centrum začalo vyjednávat se všemi úřady o 
nájmu zahrady, povolení opravy a začalo shánět grant na 
opravu. Mezitím s pomocí jednoho svého zaměstnance 

a dobrovolníků začalo čištění zahrady, vyklízení objektu. 
Grant byl přidělen a rozběhla se oprava a úprava zahrady. 
Stavební firma provedla rekonstrukci. Mezitím probíhaly 
dobrovolnické práce, do kterých se SMP CZ aktivně zapojila. 
Jednalo se například o zapůjčení nářadí a vybavení pro 
stavební práce. Konzultacemi a radami jsme pomohli svařit 
a osadit vrata na zahradní domek. Velký dík za pochopení 
a pomoc patří Josefovi Fialovi, Petru Popsimovovi, Ondřeji 
Svobodovi, Milanu Vrabcovi a kolegům z jejich středisek.  
 
Dobrá věc se podařila, Komunitní centrum a zahrada 
KOTLASKA je otevřeno veřejnosti a práci zde najdou i lidé, 
kteří se po návratu z výkonu trestu rozhodli zase normálně 
žít. A o to přeci jde, podat pomocnou ruku těm, kteří ji 
potřebují. Udělat něco pro nás všechny. 

Zahradu najdete na adrese: KOTLASKA – komunitní centrum 
a zahrada, Nad Kotlaskou I, 180 00 Praha 8.
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VINCI  
Wheelchair 
Czech OPEN  
2017
23.  května 2017 se světoví hráči tenisu na vozíku 
sjeli do Prostějova.  Zápasy, jaké sehráli např. 
Molier vs. Caverzachi, Langman vs. Egberink, 
Egbering - Caverzachi, Cattaneo - Kruszelnicki či 
Cattaneo – Maripa, byly ukázkou tenisu nejvyšší 
světové úrovně, f inálový zápas mezi Cattaneem a 
Caverzachim byl plný zvratů. Celkově hry ukázaly 
opravdovou krásu tenisu na vozíku, a diváci 
tak nadšeně aplaudovali mistrovství účastníků. 
Společnosti ARKO TECHNOLOGY a SMP CZ byly 
generálními partnery.  

Zkouška 
odvahy  
v Krkonoších

 
SMP CZ: Kolegyně a kolegové z divize 5 vyrazili na 
společný pracovní výlet. Cílem jejich setkání byly naše 
nejvyšší hory Krkonoše. Právě zde, nedaleko Špindlerova 
Mlýna, divize provádí rekonstrukci spodních výpustí 
v obtokovém kanálu Labské přehrady. 

Kolegové vyrazili na 10km horskou túru po krkonošských 
stezkách. Od přehrady po levém břehu proti proudu řeky 
Labe až do Špindlerova Mlýna. Po výjezdu lanovkou na 
Medvědín trasa pokračovala přes Horní Mísečky a zpět na 
Labskou. Procházka byla ukončena prohlídkou samotné 
stavby Vodního dí la Labská. Všichni účastníci se zajeli 
podívat do Jánských Lázní, kde byla pod Černou horou 
nově otevřena Stezka korunami stromů. Po společném 
večerním posezení čekala druhý den zájemce zkouška 
odvahy prostřednictvím adrenalinových sportů přímo 
na samotném přehradním tělese. Kolegové si mohli 
vyzkoušet slanění po vzdušním líci přehrady z koruny 
hráze nebo „zip line“ sjezd v závěsu nad údolím pod   
přehradou. Všem zúčastněným se společná akce moc 
líbila a těší se na příští společný výjezd.  
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REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY 
NÁRODNÍHO MUZEA A VÝSTAVBA SPOJOVACÍ 
CHODBY

PRŮMSTAV: Stavba budovy Muzea Království 
českého byla zahájena zemními pracemi 5. 6. 
1885. O měsíc později České místodržitelství 
udělilo stavební povolení a 13. 8. 1885 bylo 
započato vyzdívání základů. Stavba budovy 
byla dokončena 4. 5. 1891. Po dobu své 
více než stoleté existence budova neprošla 
celkovou rekonstrukcí. Prodělala tři opravy 
většího rozsahu, které byly vyvolané dí lčím 
havarijním stavem zapříčiněným vnějšími 
vlivy (zásah leteckou bombou na konci 2. 
světové války, devastace fasády při okupaci 
Československa v roce 1968, stabilizace 
objektu po výstavbě metra).   
Cílem probíhající rekonstrukce budovy 
Národního muzea je prodloužení životnosti 
památky pro další generace, obnovení funkce 
v plném rozsahu, zlepšení jejího využití a 
stavebně-technického vybavení, rozšíření  
výstavních a provozních prostor.  V rámci  
rekonstrukce budou také obnoveny původní  
 
 
 

 
 
 
 
historické stožáry, oplocení a sanovány 
nástupní rampy spolu s kašnou.  
Zhotovitelem je sdružení M-P-I (Metrostav, 
PRŮMSTAV a IMOS Brno). Stavba byla zahájena 
v dubnu 2015 a dokončení je plánováno na září 
2018. 
V interiérech aktuálně probíhá repase 
okenních křídel a historických dveří, realizují 
se hrubé podlahy, restaurují se štukové 
stropy a nástěnné malby. Provádějí se 
omítky, montují se rozvody TZB. V západní 
dvoraně se pracuje na monolitické konstrukci 
dvorní vestavby a ve Vinohradské ulici 
probíhá výstavba spojovací chodby s Novou 
budovou Národního muzea. Opravuje se 
jihovýchodní a severovýchodní fasáda, 
restaurují se balustrády a sochy.  Na střeše 
se provádí sanace krovu a pokládka břidlice. 
Montuje se ocelová konstrukce zastřešení 
dvoran. 


