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V jaké oblasti stavebnictví se PREFA PRO pohybuje? 
 
František Kozel: Naše společnost působí převážně v 
oblasti dopravních a inženýrských staveb. Výrobní 
portfolio staveb se procentuálně pohybuje v 
následujícím složení: 
-  75 % dopravní a inženýrské stavby; 
-  20 % vodohospodářské a ostatní stavby; 
-  5 % pozemní stavby. 
 
Působíte na trhu v České republice nebo také v zahraničí? 
 
Společnost PREFA PRO momentálně působí v České a 
Slovenské republice. Nicméně v loňském a letošním roce 
jsme připravili několik zakázek do SRN, kde věříme v 
úspěch a dodávky na tento trh. Jedná se o PPP projekty, 
které nabízíme společně se společností SMP CZ pro 
EUROVIA Germany. 
 
Na jakých zakázkách aktuálně pracujete a na jaké se 
připravujete? 
 
Aktuálně převážně pracujeme na zakázkách pro 
dopravní stavby. Konkrétně na mostních zakázkách 
v podobě dodávky mostních nosných konstrukcí, 
nosníků a na zakázkách pro železnici v podobě dodávky 
tenkostěnných obkladových panelů pro výstavbu 
železničního tunelu na trati „Rokycany- Ejpovice“. 
Připravujeme také zakázky pro Dopravní podniky v 
oblasti tramvajových tratí. 
 
Jaké zakázky řadíte mezi vaše nejvýznamnější? 
 
V minulých letech (2015 a 2016) to byla dodávka 
betonových svodidel na dálnici D1 na Slovensku v 
objemu 100 milionů Kč. V současnosti mezi naše 
významné akce patří dodávky mostních nosníků na 
dálnice a silnice I. třídy v České republice, realizace 
obkladových panelů z UHPC (Ultra High Performance 
Concrete – vysokopevnostní beton) na portál tunelu 
Ejpovice a dodávce kolejových obrubníků, velkoplošných 
tramvajových panelů pro tramvajové tratě Dopravních 
podniků v Praze, Brně a Plzni. 
 
 
Nabízíte výjimečnou specializaci, know-how? 
 
Určitě, tím jsme specif ičtí. Náš výrobní program 
má úzkou specializaci a zaměřuje se na speciální 
technologie, a tím na specif ické výrobní portfolio. Jedná 
se o velkoobjemové prefabrikáty pro mostní konstrukce 
až do hmotnosti 70 t, dodatečné a předem předpínané 
nosné konstrukce pro rozpětí až 40 m. 
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„Společnost PREFA PRO 
momentálně působí  
v České a Slovenské  
republice. Nicméně 
v loňském a letošním 
roce jsme připravili 
několik zakázek do SRN, 
kde věříme v úspěch a 
dodávky na tento trh,“ 
říká František Kozel, ředitel 
společnosti PREFA PRO.
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Otevření dálnice 
D3 Žilina, Strážov 
– Žilina, Brodno
SMS: 2. prosince 2017 byla otevřena nová část dálnice D3 Žilina, Strážov – 
Žilina, Brodno, která je součástí dálničního propojení mezi Polskem a Českou 
republikou a která zároveň tvoří severozápadní obchvat města Žiliny o celkové 
délce 4,2 km. Tento úsek dálnice byl realizován ve sdružení společností 
EUROVIA SK, HOCHTIEF CZ a SMS, dle žluté knihy FIDIC (naprojektuj-postav-
odevzdej). 
 
Tento úsek dálnice, který se skládá ze 127 stavebních objektů, byl postaven 
za 1 200 dnů. Jeho strategickými objekty jsou estakáda nad Vodním dílem 
Hričov o délce 1 500 m, dvouproudý tunel Považský Chlmec o délce  
2  249 m, který je nejmodernějším na Slovensku i v Evropě, a mostní 
konstrukce nad řekou Kysucou o délce 420 m. 

Společnost SMS realizovala 15 stavebních objektů.

Přeložky elektrických vzdušných vedení vysokého napětí a velmi 
vysokého napětí křižujících dálnici a most nad řekou Kysucou v poloze 
pilířů P7 byly realizovány před samotným zahájením stavby mostu za stálého 
dohledu autorizovaných bezpečnostních techniků. 

Most nad řekou Kysucou  
 
Ze stavebního hlediska patří tento most mezi skvosty této stavby. 
Nosné konstrukce jsou zrealizované jako sedmipolový spojitý nosník 
z monolitického předpjatého betonu. Příčný řez nosné konstrukce je 
dvojtrámový, konstantní výšky s přechodem na komoru proměnlivého 
průřezu. Spodní stavba mostu je tvořena ze dvou krajních opor a šesti 

celková délka úseku D3 
Žilina, Strážov -  
Žilina, Brodno  

 4 250 m   

doba výstavby od 
zahájení prací 

 1 228 dnů 

celkové délka 
realizovaných 

velkoprůměrových  
pilot 

10 187 m  

celková délka 
zrealizovaných  
lanových kotev 

 50 472 m   

objem  
výkopových prací 

 357 831,64 m³   

STAVBA MĚSÍCE
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podpěr. Spodní stavba je masívní železobetonová s výjimkou křídel 
a středové stěny na opoře O8, které jsou ze železobetonových 
prefabrikovaných dí lů kotvených geopásy do násypů dálničního tělesa. 

Mosty byly realizované po jednotlivých betonážních dí lech pomocí pevné 
podpěrné skruže. Každý most má sedm betonážních dí lů, z toho čtyři jsou 
na dvojtrámové části a tři na komorové části nosné konstrukce. Jejich 
realizace byla vzhledem k náročné koordinaci práce v oblasti východního 
portálu odlišná na levém a pravém mostě z hlediska stanoveného postupu 
betonáží. Nejsložitější část realizace mostu byla mezi podpěrami P6 a P4 
na březích řeky Kysucy. Na těchto podpěrách byly části nosné konstrukce 
betonované jako zavěšené konzoly od osy podpěry ve směru na osy 
toku. Samotná realizace mostu si vyžádala občasné dopravní omezení 
na komunikaci I/11, které bylo koordinováno s krajským dopravním 
inspektorátem.

Protihlukové stěny o celkové ploše 14 980 m2 

Protihlukové stěny jsou nainstalované na obou mostech úseku dálnice, 
stejně jako na náročné křižovatce při napojení dopravních uzlů na východní 
části dálnice za mostem SO 224.  
 
Jako zhotovitel jsme řešili požadavky třetí strany, konkrétně Státní ochrany 
přírody Slovenské republiky - správy národního parku Malá Fatra, která 
požádala o ochranu ptačího koridoru nad Vodním dílem Hričov a řekou 
Kysucou. Investor nakonec přijal kompromis na zabezpečení rozhledu pro 
řidiče a zajištění ochrany ptačích koridorů použitím kanadského systému 
světelného sloupořadí. Na osvětlení koridoru byla použita speciální LED 
svítidla s osovým 40m rozestupem. V prostoru mezi LED svítidly jsou 
postaveny ocelové sloupy, které mají v úrovni osvětlení namalované 
ref lexní pásky. Ty opticky působí na ptactvo jako limitující výška pro přelet 
(4,5 m nad úrovní vozovky), která zároveň neohrožuje bezpečnost řidičů.  

 01

objem násypů 
 152 016 m3 

celková plocha  
cemento-betonových 

vozovek a objem  
betonů 

134 540 m²/ 
8 289,6 m3  

celková plocha vozovky  
a asfaltová tonáž 

82 711,21 m²/ 
21 504,91 t  

celkový objem 
betonů 

295 837 m3  

celková délka 
realizovaných 

protihlukových stěn  

 6 157,2 m   
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Objekty související s tunelem 
Portálové budovy se nacházejí na západní a východní 
části dálnice při vstupu/výstupu z tunelů. V budovách 
je umístěna a soustředěna komplexně celá část 
technologie tunelu, která slouží a zabezpečuje chod 
dálničního úseku. Jsou zde nainstalovány specif ické 
klimatizační a rekuperační jednotky zabezpečující stálou 
optimální teplotu v místnostech budovy pro zabezpečení 
bezproblémového chodu centrálního řídicího systému 
úseku dálnice. 
 
Odvedením horninové vody drenážemi je zabezpečen 
odvod podzemních vod z tunelů o celkové délce 14 500 
metrů z obou tunelů. 
 
Silniční voda je odváděna z tunelů přes štěrbinové žlaby 
až k odlučovači ropných látek na portálech o celkové 
délce 4 454 metrů. Tento objekt je vybaven specif ickými 
zařízeními jakou jsou stavidlové šachty. Stavidla v 
případě požáru, hašení požáru anebo úniku nebezpečných 
látek při autonehodách v tunelu zabezpečují odklonění 
znečištěné vody do havarijních nádrží. Tyto nádrže o 
celkovém objemu 160 m3 jsou umístěny pod povrchem na 
východním a západním portále. 
 
Požární vodovod slouží pro zabezpečení hašení v celé 
délce tunelů. V každém tunelu se nachází 17 požárních 
hydrantů. Požární vodovod je veden v potrubí vodovodu 
pod chodníkem v každém tunelu. Potrubí je vybaveno 
vyhřívacím odporovým vodičem a teplotními čidly, 
350 metrů od vstupů do obou tunelů na západním a 
východním portále. Tato zařízení v případě poklesu 
teploty vody pod 4 ˚C zapínají vyhřívací kabely a oběhová 
čerpadla. Funkčnost požárního vodovodu v tunelu je 
závislá na automatické tlakové čerpací stanici, a proto tyto 
dva objekty musí kooperovat.

Stavební úpravy tunelu zahrnují kabelové kanály 
pro technologie tunelu, stejně jako zdvojené podlahy v 
technologických místnostech v průchozích propojkách 
včetně všech protipožárních dveří instalovaných v tunelu 
(SOS kabiny, dveře průchozích a průjezdných propojek).

Studně a čerpací stanice vodovodu. Tento objekt 
skládající se ze dvou studní zabezpečuje přísun vody 
do požárního vodovodu z přilehlé Hričovské přehrady. 
V průběhu realizace se na tomto objektu změnilo celé 
technické řešení. Po realizaci studní se po 21 dnech 
čerpacích zkoušek zjistilo, že jejich vydatnost není 
vyhovující ve smyslu zadání a platných předpisů. 
Projektanti navrhli náhradní řešení – požární nádrž s 
objemem 160 m3 v blízkosti portálové budovy včetně 
specif ické automatické tlakové čerpací stanice. Ta 
zabezpečuje a řídí komplexně bezproblémovou funkčnost 
požárního vodovodu.  03

 02
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01, 04  Most spojuje pravý a levý břeh řeky Kysuce 
 
02         Protihlukové stěny  
 
03          Pohled na Národní park Malá Fatra 

„Náročnost tohoto projektu realizovaného formou 
Naprojektuj – postav – odevzdej byla umocněna 
především krátkým časem potřebným na realizaci 
celého díla. Jednalo se nejen o stavební práce, 
které fyzicky probíhaly venku, ale také o práci s 
enormním nasazením inženýrů a dalších profesionálů. 
Jednoznačně vidím výhodu tohoto způsobu obstarávání 
pro objednatele. Aby tento způsob byl vyvážený také pro 
zhotovitele, je potřebné důkladnější zhodnocení rizik 
pro jednotlivé objekty v čase přípravy nabídky a jejich 
rozumné započítání do smluvní ceny. Osobně mohu 
napsat, že jsem na této zakázce získal mnoho odborných 
zkušeností a v profesním životě se posouvám o další krok 
vpřed. Věřím, že tyto zakázky nejsou minulostí a brzo se 
vrhneme na další podobného charakteru,“ uzavírá Ján 
Bedrich, manažer projektu.  
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Dodávka 
hřebenových  
mostních závěrů 
pro dálnici D3  
v Žilině
OK Třebestovice: Společnost OK Třebestovice získala 
v roce 2017 klíčovou zakázku v portfoliu mostních 
závěrů. Pro společnost EUROVIA CS realizovala dodávku 
hřebenových mostních závěrů typu Freyssinet CIPEC 
WP pro stavby na dálnici D3 Žilina (Strážov) – Žilina 
(Brodno).  
 
Mostní estakáda překračující silnici I. třídy, vodní 
nádrž Hričov, silnici II. třídy a navazující přímo na 
tunel Považský Chlmec má úctyhodnou délku 1 500 m. 
Nosná konstrukce není dělena na dilatační úseky a 
veškerý pohyb od teplotních a reologických změn 
probíhá v celé délce směrem od pevného ložiska 
umístěného uprostřed. Z tohoto konstrukčního řešení 
vyplynuly z realizační dokumentace od společnosti 
Stráský, Hustý a partneři úctyhodné dilatační posuny  
v mezním stavu použitelnosti: 865 mm, 970 mm,  
1 340 mm a 1 400 mm.  
 
Oproti původnímu návrhu zadávací dokumentace přišla 
společnost OK Třebestovice s inovativním řešením 
za použití hřebenových mostních závěrů, a to i přes 
to, že typová řada MZ WP do této chví le končila na 
hodnotě posunu 1 200 mm. Ve spolupráci se společností 
FREYSSINET CS a technickým oddělením FREYSSINET 
v Paříži bylo navrženo konstrukční řešení konkrétních 
použitých typů WP900, WP1000, WP1350 a WP1450. 
Následovalo schválení u investora stavby, Národné 
Diaľničné Spoločnosti Slovenska, které bylo podmíněno 
dalšími konstrukčními úpravami.  
 
Bylo navrženo atypické řešení napojení izolace nosné 
konstrukce přímo na hřebenový prvek tak, aby bylo 
možné mostní závěry osadit ještě před položením 

vozovkového souvrství. Dále bylo s ohledem na 
extrémní rozměry jednotlivých ocelových prvků 
doplněno protiskluzové frézování povrchu a  
v neposlední řadě byl použit na našem trhu zcela nový 
typ odvodňovací membrány.  
 
Montáž byla zahájena na konci června 2017 a probíhala 
postupně na všech opěrách až do konce srpna 2017. 
Kromě již zmíněné změny způsobu osazování byla 
nutná i výroba zcela nových montážních přípravků. 
Z důvodu velkých pohybů mostu v řádech centimetrů 
během několika hodin nebylo možné závěry 
zabetonovat zafixované, a proto musely být montážní 
přípravky uzpůsobeny tak, aby bylo možné betonovat 
části na nosné konstrukci a na opěře zvlášť. 
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Jednotlivé prvky mostních závěrů byly (rovněž 
atypicky) usazovány do projektované polohy a výšky 
geodeticky. I zde se projevila rychlá odezva mostu na 
teplotní změny a při dvouhodinovém rovnání už se 
hodnoty naměřené na začátku lišily. 

Po vytvrzení betonu a následném odstranění bednění 
byly z prostoru dilatační spáry provedeny izolační 
nátěry a osazeny speciální kolejničky pro uchycení 
odvodňovací membrány. Ta byla pro každý mostní 
závěr vyrobena na míru tak, aby u ní při pohybech 
mostu nedocházelo k nadměrným průhybům ani 
protažením. Výhodou nového typu uchycení i 
samotné membrány je především nízká hmotnost, 
velká rychlost montáže a snadná vyměnitelnost. Ve 
spolupráci se společností KOGA BAU byly navrženy 
speciální kotlíky, do kterých je veškerá voda svedena a 
které jsou napojeny na podélné odvodnění mostu. 

Realizací mostních závěrů pro takto velké posuny se 
společnost OK Třebestovice zařadila mezi výrobce 
největších mostních závěrů. Mostní závěr s rozsahem 
pohybů 1 450 mm je s naprostou jistotou největší, 
který byl na území České a Slovenské republiky 

osazen. Zároveň se jedná o největší mostní závěr 
typu Freyssinet CIPEC WP na světě. V celé kategorii 
hřebenových mostních závěr bohužel pro ověření v 
celosvětovém měřítku neexistuje podrobná statistika, 
ale i zde se bude pohybovat minimálně na předních 
příčkách.  

„Kromě příjemného pocitu účasti na opravdu výjimečném 
projektu přinesla zakázka celému realizačnímu týmu mnoho 
nových náhledů, technických řešení a cenných poznatků, 
které bude možné využít při dalších akcích,“ uzavírá Marek  
Vachtl. 

01 Výroba hřebenových WP desek 
 
02  WP 1450 po dokončení vozovky02
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Nosná konstrukce mostu  
z vysokopevnostního  
betonu

Nosníky tvaru obráceného T z ultra-
vysokopevnostního betonu (UHPC) 
Jedná se o předem předpínané 
prefabrikované nosníky, které umožňují 
výstavbu spřažených betonových 
konstrukcí. Nosné konstrukce z nosníků 
UHPC se spřaženou deskou se vyznačují 
vysokou úsporností z hlediska spotřeby 
materiálů, snadným prováděním a 
příznivým vzhledem. Formy pro výrobu 
nosníků jsou kombinované. To umožní 

bednit rozhodující pohledové plochy 
nosníků do dřevěného bednění. Konkrétně 
se jedná o celé boční stěny nosníků, které 
mohou být bedněny pomocí podélně 
kladených dřevěných palubek. Ostatní 
části nosníků budou bedněny do ocelového 
nebo překližkového bednění.

Nosníky jsou vyráběny individuálně podle 
samostatně zpracované výrobně-technické 
dokumentace. Statickým výpočtem 

PREFA PRO vyrábí a dodává 
předem předpínané 
prefabrikované nosníky  
z ultra-vysokopevnostního 
betonu na rekonstrukci 
mostu v Chrtníkách.

 01
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se vždy optimalizuje tvar, předpětí a 
vyztužení nosníků. Výrobcem nosníků je 
f irma PREFA PRO. 
 
U nosníků z UHPC spřažených s deskou se 
jedná o variabilní a ekonomický systém 
s dlouholetou životností a příznivým 
vzhledem. Životnost ovlivňuje zejména 
vysoká kvalita betonu nosníků (beton 
C110/130). Průřez je otevřený, a tím 
snadno kontrolovatelný a udržovatelný. 
Při výstavbě odpadá nutnost bednění 
spřažené desky, neboť konzoly nosníků a 
mezi ně vkládané desky CETRIS vytvářejí 
přímo ztracené bednění.  
 
Vzepětí nosníků při prvotním předpínání 
ve formě před transportem na skládku 
závisí na mnoha faktorech, které jsou 
velmi proměnlivé, proto je předpokládané 
vzepětí stanoveno intervalem. Vzepětí 
nosníku obecně závisí na složení betonové 
směsi, způsobu jejího ošetřování, teplotě 
vnějšího prostředí, stáří betonu při jeho 
zatížení atd. Tyto parametry výrazně 
ovlivňují velikost vzepětí zvláště v době, 
kdy se stáří betonu pohybuje v desítkách 

hodin. Křivka nárůstu modulu pružnosti 
není shodná s křivkou nárůstu pevnosti 
betonu, nárůst modulů pružnosti je 
pomalejší než nárůst pevnosti. Vzhledem k 
cyklu ve výrobně není možné předem určit 
dobu od betonáže, po které bude nosník 
provizorně předepnut, vzepětí je možné 
při vyjmutí z formy přibližně stanovit na 
hodnotu 15–30 mm.  
 
Nosníky jsou napínány ve výrobně. Přesný 
postup napínání je stanoven ve výrobně-
technické dokumentaci nosníků. K 
transportu nosníků na staveniště a jejich 
osazení na připravená ložiska může dojít 
při stáří 5 dnů. Je nutné dodržet polohu 
všech dočasných podepření každého 
nosníku, aby nedošlo k nežádoucímu 
nárůstu vzepětí. Maximální vzepětí 
nosníků osazovaných do konstrukce 
před betonáží spřažené desky smí být 50 
mm. Po osazení nosníků na ložiska bude 
vyarmována a vybetonována spřažená 
deska. Při válcové pevnosti betonu 
minimálně 27 MPa budou napnuty kabely 
příčného předpětí Monostrand. 

 02

 03

01 Vyrobený nosník na skládce 
 
02 Vyrobený nosník v předpínací dráze  
 
03 Příčný řez mostní konstrukce          

délka mostu 
 9,10 m  

šířka mostu 
 6,60 m

výška mostu  
nad terénem  

upraveným korytem 

2,64 m   

šiřka koruny 
5,43 m  

stavební výška 
0,54 m   
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Výstavba malé 
vodní elektrárny 
na řece Klabavě

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SMP CZ: Na začátku září 2017 
společnost SMP CZ převzala 
staveniště pro výstavbu malé 
vodní elektrárny na řece Klabavě. 
Investorem je Povodí Vltavy a konec 
prací je naplánován na podzim tohoto 
roku.  
Stavba se nachází přibližně  
2 km směrem na severozápad od 
města Rokycany, na Vodním dí le 
Klabava a bude sloužit k výrobě 
elektrické energie s dodávkou do sítě.

Objekt elektrárny je široký cca 4,70 m 
a dlouhý 10,50 m. Elektrárna bude 
vybavena ve spodní stavbě strojovny 
jednou přímoproudou Kaplanovou 
turbínou v provedení S o průměru 
oběžného kola D = cca 0,75 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaplanovu turbínu dodávají 
Strojírny Brno, které jsou druhým 
člem sdružení MVE Klabava. 
Instalovaný výkon generátoru bude 
200 kW. Tlakový ocelový trubní 
přivaděč DN 1400 – ø 1420/10, který 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bude sloužit k přivedení vody k 
turbíně, bude napojen na stávající 
potrubí DN 1800 levé větve spodních 
(základových) výpustí pod úhlem 50 °. 

Pro připojení přivaděče je nutné 
odbourat v potřebném rozsahu část  
konstrukcí štoly spodních výpustí  
a kotevního bloku v prostoru za 
dilatační spárou. Pro bourání bude 
použit šetrný postup pomocí 
jádrových odvrtů a řezání 
diamantovým lanem. Stejně tak 
bude nutné prorazit otvor ve zdi  
vývaru vodního dí la pro výtokový 
objekt z elektrárny. Tam bude použita 
obdobná kombinace jako u otvoru pro 
napojení přivaděče.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektrárna bude umístěna na levé 
straně objektu spodních výpustí. Ten 
rovněž prochází velkou rekonstrukcí 
bezpečnostního přelivu a vlnolamu. 
Osm metrů hluboká stavební jáma 
bude zapažena pomocí štětovnic 

VL604 s rozepřením kombinací 
rozpěr a pramencovými kotvami. Již 
při provádění beranění štětovnic bylo 
zjištěno skalní podloží o cca  
2 m výše,než předpokládal projekt, 
proto bylo nutné zaměnit projektem 
navrhnuté štětovnice VL604 za tužší 
štětovnice IIIn. V prostoru záhozové 
paty bylo nutné vyměnit technologii 
beranění za technologii záporového 
pažení. 

Celá elektrárna je projekčně usazena 
do velmi nepřístupného místa. 
Z tohoto důvodu bylo zapotřebí 
zrealizovat jeřábovou plošinu pro 
práce na tlakovém přivaděči a mostní 
provizorium pro práce na  
elektrárně. 

01

02

03

01 Podélný řez 
 
02 Stavební jáma – pohled na budoucí malou vodní  
     elektrárnu 
 
03 Těžba stavební jámy

04 Vrtání kotev

04
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SMP CZ v Jaderné 
elektrárně Dukovany

První obchodní úspěch a skutečný 
vstup SMP CZ do prostředí Jaderné 
elektrárny v Dukovanech byl v prosinci 
2013, kdy se v pozici subdodavatele 
akce „Koncový jímač tepla – SC02 
stavební část“ začala podí let na 
projektové a technické přípravě. Na 
jaře 2014 byla zahájena realizace v 
rámci hlavního výrobního bloku II 
v obdobném rozsahu, jako prováděl 
náš objednatel Metrostav v prostoru 
výrobního bloku I. 

Stavba se nacházela v lokalitě 
chladicích věží. Předmětem provedení 
dí la byly především potrubní trasy DN 
1000 mm technických vod důležitých 
1, 2 a 3 v rámci každého hlavního 
výrobního bloku, napojené na stávající 
potrubí technických vod důležitých 
zajišťujících standardní oběh a chlazení 
vody prostřednictvím chladicích 
věží. Nově realizované potrubní 
trasy technických vod 1, 2, 3 tvoří 
součást záložních chladicích okruhů 
využívajících k chlazení vody nově 
vybudovaný koncový jímač tepla. 

Hlavní část dí la, společně s potrubními 
trasami technických vod 1, 2, 3, tvořily 
protlakové železobetonové šachty s 
protlaky DN 1200 mm v místech křížení 
s původními trasami technických vod 
a propojovacími kanály chladicích věží. 
Dále připojovací šachty pro osazení 
uzávěrů a kompenzátorů v napojovacích 
místech na stávající technické vody 
důležité, které však byly časově 
provázány s provozními odstávkami 
Jaderné elektrárny Dukovany. 
Součástí dí la byly také kabelové 
trasy pro technické systémy fyzické 

ochrany, přeložka vnějšího osvětlení, 
železobetonové kabelové kanály, 
demontáže stávajících potrubních 
tras, stavební úpravy v centrálních 
čerpacích stanicích, zpevněné plochy a 
terénní úpravy. Stavba byla dokončena a 
předána v únoru 2016. 
 
Další zakázkou na základě uzavřené 
smlouvy s ČEZ v srpnu 2014 
byla „Rekonstrukce systému 
sprinklerového skrápěcího zařízení 
za aerosolové stabilní hasicí zařízení 
v hermetických prostorech“, kterou 
SMP CZ zajišťovala z pozice lídra 
sdružení se společností RUBING.  
Součástí této zakázky bylo i zpracování 
projektové dokumentace, po jejímž 
schválení byly zahájeny vlastní práce v 
odstávce 1. reaktorového bloku na konci 
srpna 2015. Tato zakázka spočívala v 
náhradě sprinklerového skrápěcího 
zařízení za aerosolové stabilní hasicí 
zařízení v kabelových prostorech 
hermetické zóny 1.-4. reaktorového 
bloku s napojením na detekci systému 
elektrické požární signalizace. Instalace 
aerosolového stabilního hasicího 
zařízení představuje autonomní systém, 
který zajistí uhašení dotčených prostorů 
bez nutnosti přímého zásahu hasičské 
záchranné služby. Aerosolové stabilní 
hasicí zařízení využívá tlumicího efektu 
hasicího aerosolu. Základní částí jsou 
generátory hasicího aerosolu. To jsou 
beztlaké plechové nádoby, které emitují 
aerosol v případě nutnosti hašení. Dále 
se v rámci zakázky realizovaly nové 
kabelové trasy, doplňovaly protipožární 
klapky na hranicích požárních 
úseků a samotížné klapky uvnitř 

SMP CZ: Působení 
společnosti SMP CZ v 
prostředí jaderné energetiky 
není nahodilou událostí. 
Jedná se o dlouhodobý 
proces, na jehož počátku 
bylo nezbytné prokázat v 
rámci auditu společnosti 
ČEZ naši způsobilost stát se 
jedním z potencionálních 
dodavatelů pro práce 
a dodávky v jaderných 
elektrárnách. 
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požárních úseků. Po odzkoušení nově instalovaného 
systému aerosolového stabilního hasicího zařízení byl 
původní systém sprinklerového skrápěcího zařízení 
odstaven a byla realizována demontáž jeho potrubních 
rozvodů a původních kabelových tras včetně zaslepení 
hermetických průchodek a zatěsnění prostupů 
protipožárními ucpávkami.    
 
Realizace zakázky byla rozdělena do 13 dí lčích celků. Ty 
byly termínově přímo závislé na provozních odstávkách 
jednotlivých reaktorových bloků, při nichž byl 
umožňován přístup do kabelových prostorů v hermetické 
zóně. Montážní práce byly ukončeny v listopadu 2017 a 
poslední dí lčí celek byl předán v prosinci 2017.

V roce 2015 SMP CZ získala dvě akce na rekonstrukci 
technického systému fyzické ochrany v areálu JE 
Dukovany. Konkrétně se jednalo o zakázku z července 
2015 pod názvem „Technický objekt technického 
systému fyzického ochrany – stavební část – koncový 
jímač tepla II“, na které SMP CZ v pozici subdodavatele 
realizovala kompletní nové oplocení centrální čerpací 
stanice a koncového jímače tepla na hlavním výrobním 
bloku II a demontáž původního oplocení. Tato zakázka 
probíhala od září 2015 do dubna 2017. 
 
V prosinci 2015 SMP CZ zahájila v pozici subdodavatele 
práce i na akci „Rekonstrukce objektů 654/1-02 a 
320/1-22 včetně navazujících stavebních objektů a 
doprovodných stavebních úprav“. Její náplní bylo nové 
oplocení kolem hlavních výrobních bloků I, II a další 
doprovodné stavební úpravy. Součástí dí la byla realizace 
a následná likvidace dočasného oplocení, zemní práce a 
železobetonářské konstrukce (především základové patky 
a pasy), stavební úpravy stávajících objektů sloužících 
pro vstup do chráněného prostoru, dodávka a osazení 
kabelových šachet včetně přípravy kabelových tras, 
protlaky pod vlečkami, demolice původního oplocení a 
terénní úpravy. Dí lo bylo dokončeno na začátku dubna 
2017. 
 
Poslední získanou a realizovanou zakázkou byla 
„Rekonstrukce komunikací v rozvodnách 110 kV a 
400 kV“ na základě smlouvy uzavřené s ČEZ v březnu 
2017. Jednalo se o částečné vyspravení původních 
obslužných komunikací v rozvodnách 110 kV a 400 kV a 
následné provedení nové f inální vrstvy z litého asfaltu 
v celkové ploše cca 7 200 m2. Vytvořily se čtyři nové 
odstavné betonové plochy pro mechanizaci v celkové 
ploše cca 230 m2. Na závěr se provedly terénní úpravy a 
doplnění krajnic pro zajištění plynulého přechodu mezi 
komunikací a okolními zelenými plochami.

Úspěšné dokončení a předání dí la proběhlo v listopadu 
2017, ve významném předstihu oproti smluvnímu 
termínu (červenec 2018). Hlavním důvodem zkrácení 
termínu realizace byla změna postupu prací akceptovaná 

investorem ČEZ, avšak za podmínky striktního 
dodržování pravidel bezpečnosti a především podmínek 
pro práci v blízkosti elektrického vedení. 
 
„Za uplynulé období našeho působení v Jaderné elektrárně 
Dukovany jsme absolvovali další dva audity od společnosti ČEZ. 
Také s ohledem na již úspěšně zrealizované akce si SMP CZ 
zaslouženě upevnila pozici potencionálního dodavatele pro další 
případné zakázky v jaderných elektrárnách,“ uzavírá vedoucí 
střediska Milan Bernard. 

 01

 03

 02

01 Komunikacee v rozvodnách 110 a 400 kV 
 
02 Definitivní oplocení hlavního výrobního bloku I 
 
03 Koncový jímač tepla



Zvýšení retenční funkce 
vodního díla Labská

Historie a charakteristika vodního 
díla

Přehradní hráz, která se nachází 
na Labi v říčním km 1083,025, byla 
postavena v letech 1910–1916 f irmou 
Retlich a Bergr. Hráz je založena 
na ortorulách v hloubce 4-7 m 
pod povrchem terénu. Založení 
pravobřežního hrázového přelivu 
a kaskád je až 16 m pod povrchem. 
Přehradní hráz je tížná oblouková, 
Intzeho typu, provedená z místního 
rulového lomového kamene. Líce hráze 
jsou tvořeny z části řádkovým zdivem, 
z části z lomového kamene. 

Od napuštění nádrže v roce 1916 byly 
pozorovány průsaky, které se postupně 
zvětšovaly. Utěsnění bylo provedeno 
v rámci generální opravy v letech 
1966–1986, kdy byla kromě injektáží 
provedena i výměna šoupátkových 
uzávěrů a řada dalších prací. Pro 
vypouštění vody z nádrže slouží levá 
základová výpust (pravá základová 
výpust je na vtoku zabetonována) o 
průměru 1,1 m a kapacitě 11,6 m3/s. 
Dále je zde pět výpustí zaústěných do 
obtokového tunelu o průměru 1 m a 
celkové kapacitě 89,9 m3/s.  
 
 

SMP CZ: Společnost SMP CZ 
provádí zvýšení retenční 
funkce rekonstrukcí 
spodních výpustí  
v obtokovém kanálu  
vodního díla Labská. 

 01
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V roce 1998 byla provedena oprava všech 
uzávěrů a výměna ovládání a pohonu. 
Obtokový tunel patří k hlavním funkčním 
objektům vodního dí la. Celková délka 
tunelu je 149,35 m a rozměry profilu 
podkovy jsou 7 x 7 m. Tunel je vylámán 
v prosté skále, pouze v krátkém úseku u 
portálu je obezděn rulovým kamenem. 
Bezpečnostním zařízením pro převádění 
velkých vod je korunový a šachtový přeliv. 
Korunový přeliv je situován při pravém 
boku hráze. Koruny přelivu jsou obloženy 
žulovými kvádry. Čtyři přelivná pole mají 
v úrovni přelivné hrany světlou šířku 
9,90 m. Kapacita všech polí je 74,12 m3/s. 
Šachtový přeliv situovaný u levého břehu 
nádrže za domkem hrázného a je zděný 
z lomového kamene. Vnitřní průměr v 
úrovni přelivné hrany je 11,5 m. Je opatřen 
česlovou stěnou a obslužnou lávkou. 
Kruhová svislá odpadní šachta má průměr 
5 m a je zaústěna do obtokového tunelu. 
Kapacita šachtového přelivu je 79,37 m3/s. 
 
Účel díla 

• zachycení povodňových vln a snížení  
  jejich účinku v mezích velikosti a účinku  
  vodního dí la

• částečná ochrana území pod přehradou  
  před účinky povodní 

• zajištění minimálního průtoku v Labi pod  
  nádrží ve výši 0,44 m3/s 

• zajištění zlepšeného průtoku v Labi pod  
  nádrží ve výši až 0,80 m3/s 

• zlepšení průtoku pod vodním dí lem  
  pro vodní sporty, rybí hospodářství a  
  rekreační využití 

Z hlediska obecné bezpečnosti je vodní 
dí lo ve smyslu vyhlášky č. 471/2001 Sb. 
zařazeno do II. kategorie.  
 
Stavba

Navrhovaná rekonstrukce výpustí 
spočívá v nahrazení pěti stávajících 
výpustí DN1000 dvěma kapacitními 
výpustěmi DN2000 a jednou výpustí 
DN800 s uzávěry, které budou odpovídat 
požadavkům platných norem a vyhlášek a 
umožní spolehlivé převádění od průtoků 
minimálních do průtoků povodňových.  

Součástí rekonstrukce je i řešení nových 

česlí na vtokovém objektu obtokového 
tunelu, dále řešení t lumicí odtokové 
komory v obtokovém tunelu a uzávěry a 
nové vystrojení šachty uzávěrů umožňující 
bezpečný přístup pro obsluhu, včetně 
nového potrubí limnigrafu. 

Z důvodu zajištění dostatečné kapacity 
bezpečnostních přelivů je v návrhu 
počítáno se zajištěním jejich ochrany 
před vniknutím splavenin a snižováním 
jejich kapacity případným ucpáním. Na 
výtoku z obtokového tunelu dojde k úpravě 
břehových zdí s ohledem na prováděné 
úpravy na vodním dí le. V rámci akce bude 
realizována nová elektroinstalace v šachtě 
uzávěrů včetně ovládání a nového řídicího 
systému. 

 02

 03

01 Pohled na přehradní hráz 
 
02 Tzv. konvalinka včetně těsnicí zátky – nová vtoková část  
     potrubí spodních výpustí vodního díla Labská 
 
03 Práce v obtokovém tunelu

kóta koruny  
hráze 

694,16 m n. m.  

délka hráze  
v koruně 

135,50 m 

šířka hráze 
v koruně 

 6,15 m   

výška hráze 
 nad základem 

 41,50 m  

kóta  
bezpečnostního 

přelivu 

691,26 m n. m.  

průtočná kapacita 
přelivu 

 153,49 m³/s   

celkový objem  
nádrže 

 2,916 mil. m³ 
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Senecký rybník  
v Plzni si 
na podzim 
„pronajala“ 
SMP CZ
Čištění Seneckého rybníka 

Cílem zakázky bylo celkové 
odbahnění rybníka a zpevnění 
hráze kamenným záhozem. Po 
vypuštění rybníka bylo provedeno 
odvodnění sedimentu pomocí 
odvodňovacích rýh. Následně 
jsme odbahnili celou plochu dna 
pomocí těžké mechanizace, což 
obnášelo vytěžení asi 11 100 m3 
sedimentu. Ten byl okamžitě odvážen 
na nedalekou skládku na lesním 
pozemku v majetku města Plzně. 
Za tím účelem bylo nutno zpevnit 
a upravit přístupovou komunikaci 
v délce přibližně 1 km. Terénní 
deprese pozemku byla v závěrném 
profilu opatřena kamennou hrázkou 
z lomového kamene pro podélnou 
stabilizaci uloženého sedimentu. 
Po jeho uložení byla hráz překryta 
zeminou v tloušťce 200 mm, 
ohumusována a oseta travním 
semenem. Současně s dokončením 
odbahnění celé plochy dna došlo 
ke zpevnění hráze pomocí záhozu z 
lomového kamene. 

Práce byly provedeny také díky 
výborné spolupráci s f irmou 
STAVMONTA, která dodávala 
mechanizaci.

Realizace celé akce proběhla v 

závěrečné fázi loňského roku, od září 
do prosince 2017, a díky příznivému 
počasí se ji podařilo fyzicky dokončit, 
přestože smlouva o dí lo uvádí až 
dubnový termín roku 2018. Lze tedy 
již zahájit zpětné napouštění vodní 
plochy, tak aby byla použitelná pro 
veřejnost co nejdříve. 
 
Sportovní centrum Senecký rybník 
– tréninkové hřiště vodních sportů

Druhou akcí byla výstavba 
tréninkového hřiště pro sportovní 
klub vodních pólistů. Jedná se o 
ojedinělý projekt, na kterém se 
kromě SMP CZ podí lela významnou 
měrou také společnost PREFA PRO. 

Hlavní část celé stavby tvoří molo 
a hřiště pro vodní pólo. Objekt se 
skládá ze dvou čelních a jednoho 
postranního mola, která vymezují 
hřiště o rozměru 18 x 25 m. Čelní 
mola mají pochozí plochu širokou 
900 mm a svislou čelní plochu 
vysokou 1 200 mm. V čelních molech 
jsou zřízeny otvory s ocelovými 
pažnicemi určené pro osazení 
demontovatelných sloupků, na které 
bude během hry zavěšena záchytná 
síť na míče.  
 
Boční molo a přístupová lávka jsou 

SMP CZ: V druhé polovině 
roku 2017 si plochu Seneckého 
rybníka v Plzni, nedaleko 
známého Boleveckého rybníka, 
„pronajala“ společnost  
SMP CZ. Nezávisle na sobě 
jsme zde realizovali dvě 
zajímavé zakázky. Čištění 
Seneckého rybníka, jehož 
zadavatelem je statutární 
město Plzeň - správa veřejného 
statku města Plzně, a stavbu 
tréninkového hřiště vodních 
sportů na Seneckém rybníku, 
jejímž zadavatelem je taktéž 
statutární město Plzeň, 
tentokrát ale odbor správy 
infrastruktury.

01 Výstavba mola a hřiště pro vodní pólo 
 
02  Odbahnění rybníka

02
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provedeny jako ploché panely o šířce 2 m, bez svislé 
části. Panely jsou položeny na prefabrikovaných 
sloupech a základových patkách zapuštěných do dna 
rybníka. Založení všech sloupů je provedeno plošně 
na únosné úrovni po odtěžení vodního sedimentu. 
Na panely jsou připevněna nerezová madla a zábradlí 
určená k upevnění lan vymezujících plavecké dráhy 
a branek na pólo. V prostoru hřiště je dno. Většina 
konstrukcí je tvořena prefabrikáty vyrobenými v 
PREFA PRO. 
 
Součástí celé dodávky hřiště je i kompletní sportovní 
vybavení (branky, sítě, lana pro plavecké dráhy), které 
bude osazeno až po napuštění rybníka.

V rámci stavby a celého areálu byly prováděny i 
další stavební úpravy. Pro zpevnění břehu přilehlého 
k hřišti jsou osazeny a opět plošně založeny 
železobetonové prefabrikáty tvaru „L“, 2,0 x 1,3 x 1,0 m. 
Ty vytvořily opěrnou zídku, která odpovídá zatížení 
daného místa. Zároveň byly vyzděny kamenné opěrné 
zídky, které oddělují prostor se smíšeným provozem a 
travnatou terasu u klubovny. Výška zídek je 0,3-0,5 m, 
šířka 0,3 m. Zídky jsou provedeny jako režné zdivo z 
hrubě opracovaného lomového kamene se spárováním. 
Kamenná zídka vyrovnala terasové uspořádání terénu 
kolem klubovny, a tím se zvětšila i využitelná plocha. 

Na zhlaví opěrné zdi a kamenných zídek je provedena 
nová mlatová cesta jako přístup k molu a sportovní 
klubovně. Je zde osazeno dřevěné zábradlí o výšce  
1,2 m z loupané smrkové kulatiny průměru 80-100 mm 
a délce 27 m bez výplně. Vedle hřiště je obslužná 
sjezdová rampa. Tu tvoří zemní val zpevněný 
silničními panely. Sklon rampy je 1:8. Délka rampy je 
16,4 m, zpevněná šířka 3 m + krajnice 0,5 m. 

Realizované zámečnické výrobky: konstrukce pro 
ochrannou síť z hliníkové trubky průměru 36 x 3 mm, 
na kterou je zavěšena ochranná nylonová síť. Nerezová 
madla pro upevnění lan pro plavecké dráhy o délce 
500 mm. Nerezová madla pro upevnění branek na 
pólo o rozměru 800 x 450 mm. Dva nerezové bazénové 
žebříky s pěti příčkami. Přenosné rampy z žárově 
zinkovaných jeklů o rozměrech 60 x 30 x 3 mm a  
40 x 30 x 2 mm s pochozí plochou s vodotěsnou 
foliovanou stavební překližkou o tloušťce 15 mm 
s protiskluzovou úpravou. Povrchové úpravy se 
prováděly v bezprostředním okolí hřiště s cí lem 
přizpůsobit území rekreačnímu využití. 

Realizace této části úpravy Seneckého rybníka byla 
zahájena na konci srpna 2017 a dokončena byla v 
listopadu 2017. SMP CZ ji realizovala téměř výhradně 
vlastními strojními prostředky. 

Obě stavby se spolu jak termínově, tak zčásti 
realizačně prolínaly. Hlavním záměrem bylo kromě 
celkového vyčištění Seneckého rybníka a zřízení 
stabilní základny pro Klub vodního póla, který zde má 
svou klubovnu, udržení atraktivity rybníka a jeho okolí 
pro rekreaci a volný čas. 

03 Zpevnění břehu
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Rekonstrukce 
dmýchárny  
a rozvodny Čistírny 
odpadních vod  
v Olomouci
Předmětem dodávky byla 
především technologická část 
stavby, která spočívala v přemístění 
dvou dmýchadel na nové pozice 
s frekvenčními měniči a dodávce a 
montáži tří nových turbodmýchadel. 
Součástí rekonstrukce byla i výměna 
technologických elektrorozvaděčů, 
kabelů a kabelových tras, 
ovládacích skříní, doplnění a úprava 
sof twaru řízení dmýchárny, nová 
vzduchotechnika a klimatizace. Celá 
stavba probíhala za stálého provozu 
čistírny odpadních vod.

Staveniště bylo převzato v září 2017 
a práce byly dokončeny a předány 
o 100 dní později, v prosinci téhož 
roku.

Centrální dmýchárna je jediným 
zdrojem potřebného vzduchu pro dvě 
aktivační linky. Původní dmýchadla 
pracovala nepřetržitě od roku 
1995, kdy byla uvedena do provozu 
zrekonstruovaná a rozšířená čistírna 
odpadních vod. Po dvaadvaceti letech 
nepřetržitého provozu se technologie, 
elektrotechnická část a také 
vzduchotechnika dmýchárny dostaly 
již na hranici technické životnosti 
a energetické hospodárnosti. 
Možnost řídit výkon, a tím množství 
dodávaného vzduchu, bylo reálné 
pouze v omezené míře.

Z celkového počtu šesti původních 
dmýchadel AERZENER byly tři stroje 
nahrazeny novými turbokompresory 
SULZER HST 20, zbývající tři původní 
dmýchadla zůstala po opravě 
připravena k provozu jako rezerva. 
Nové turbokompresory jsou schopny 
dodávat vzduch do aktivačních 
linek dle potřeby a stará dmýchadla 
budou uváděna do provozu pouze 
jako rezerva. Po rekonstrukci bude  
dmýchárna schopna dodat téměř 40 
tisíc metrů krychlových vzduchu za 
hodinu. Aktivace po rekonstrukci 
je dimenzovaná na maximální 
zatížení čistírny odpadních vod pro 
ekvivalent 259 500 obyvatel.

Hlavním předpokladem rekonstrukce 
byla obnova zastaralého strojního 
zařízení, především snížení spotřeby 
elektrické energie, nákladů na 
údržbu, a tím snížení provozních 
nákladů. 

Požadavkem provozovatele a projektu 
bylo zachování a zajištění funkčnosti 
provozu čistírny odpadních 
vod postupným odstavováním 
jednotlivých linek po dobu provádění 
stavebních a technologických 
prací maximálně po dobu 1 měsíce 
s tím, že během této doby musí být 
zajištěna bezproblémová činnost 
druhé linky. 

Společnost ARKO TECHNOLOGY 
prováděla v loňském roce pro 
statutární město Olomouc 
rekonstrukci dmýchárny v 
areálu Čistírny odpadních vod 
na Nových Sadech v Olomouci. 

01 Původní dmýchadla

01
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Realizační práce byly rozděleny do šesti hlavních 
etap rekonstrukce:

1. etapa: odstavení sacích kobek, zřízení provizorního  
    f iltru, provedení rozšíření plochy f iltrů a zpětné  
    uvedení do provozu.

2. etapa: odstavení linky č. 1. Demontáž původních  
    dmýchadel, přesunutí, osazení nových  
    turbodmýchadel, napojení a zprovoznění.

3. etapa: odstavení linky č. 2. Demontáž původních  
    dmýchadel, přesunutí, osazení nových  
    turbodmýchadel, napojení a zprovoznění.

4. etapa: demontáž starých rozvaděčů, nahrazení  
    novými rozvaděči, včetně přívodních kabelů dle  
    požadavků etap č. 2 a 3.

5. etapa: demontáže nevyhovující vzduchotechniky  
    a nahrazení novou v prostoru místnosti dýmkárny a  
    rozvodny nízkého napětí.

6. etapa: zprovoznění elektroniky, nového sof twaru,  
    vizualizace a prokázání spolehlivosti řízení  
    z dispečinku.

V projektové dokumentaci byl stanoven přesný postup 
provádění dí lčích kroků, včetně doby provádění prací 
na potrubí s potřebou odstavení celé dmýchárny a 
jednotlivých linek pro výměnu původních dmýchadel 
za nová, včetně odzkoušení a zprovoznění.

Realizace byla zahájena 1. etapou zřízením 
provizorního f iltru na sání dmýchadel, provedením 
stavebních úprav v sacích kobkách a uvedením do 
provozu. V průběhu byly zároveň prováděny práce 
na vzduchotechnice dmýchárny a rozvodně nízkého 
napětí.

„Před zahájením prací na 2. a 3. etapě spojených s odstávkou 
linek aktivace jsme byli požádáni o koordinaci termínů 
odstávek s firmou, která měla provádět rekonstrukci stavidel 
na komorách aktivace a jejichž práce také vyžadovaly 
odstávku linek . Na jednání s firmou bylo konstatováno, že 
termíny dodávek z jejich strany jsou v pozdějších lhůtách 
než naše. Přistoupením na pozdější termíny odstávek 
bychom nebyli schopni zajistit splnění lhůty výstavby, a 
tím nedodrželi termín předání stavby. Uvedení nových 
turbodmýchadel do provozu vyžadovalo provedení úprav na 
potrubí, odstavení elektro části , osazení nových rozvaděčů, 
včetně přívodních kabelů, ale hlavně nastavení, provedení 
komplexních zkoušek na nových turbokompresorech a 
přesunutých dmýchadlech pro jednotlivé linky aktivace. 
S ohledem na vzniklé časové neshody jsme zpracovali nový 
organizační a technologický postup realizace 2. a 3. etapy. 
Výsledkem přepracování provádění prací nebyly z naší strany 
dlouhodobé odstávky požadovány. Práce byla organizována 
tak, že byly požadované pouze odstávky na práce přímo 
na potrubí, a to v délce maximálně do 8 hodin,“ říká Josef 
Březina, vedoucí staveb.

Práce na provádění demontáže a přesunu stávajících 
dmýchadel, osazení, napojení a uvedení do provozu, 

včetně elektro instalace a vzduchotechniky, instalace 
sof twarového nastavení centrálního dispečinku 
proběhlo bez komplikací a termín předání 9. 12. 2017 
byl do posledního dokladu splněn. 

Od termínu předání dokončeného dí la běží zkušební 
provoz dmýchárny, který bude trvat 6 měsíců.

Dle informací provozovatele stačí nové 
turbokompresory dodávat potřebné množství 
technologického vzduchu a stará dmýchadla nabíhají 
pouze z důvodu zachování provozuschopnosti. Spotřeba 
elektrické energie poklesla o cca 20 %. 

02 Nová turbodmýchadla, uprostřed staré dmýchadlo - pohled po rekonstrukci 
 
03 Připojovací potrubí

02

03

01
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Britská čtvrť se rozrostla  
o bytové domy

PRŮMSTAV: Dokončené bytové domy F a G jsou sedmou 
a osmou etapou projektu Britská čtvrť v lokalitě 
Západního Města v pražských Stodůlkách, které firma 
PRŮMSTAV realizovala pro developera, společnost 
FINEP.  
 
Objekt F má sedm obytných nadzemních a dvě 
technická, podzemní podlaží. V bytovém domě je 78 
bytů o velikostech 1 + kk (32 m2) až 4 + kk (107 m2).  
V podzemních podlažích se nachází technické a správní 
zázemí objektu a parkovací stání. Tento objekt investor 
nabízel jako družstevní bydlení (bez hypotéky).  
Objekt G má obdobné členění a dispozice. Celkový 
počet bytů je 62. Ty investor nabízel standardní  

formou, tedy do osobního vlastnictví. 
 
Stavba byla zahájena v lednu 2016, dokončena a 
předána v květnu 2017 a na přelomu srpna/září došlo k 
faktickému předání obou objektů. 
 
Lokalita má výbornou dostupnost MHD, oba objekty 
stojí cca 100 metrů od stanice metra B, Stodůlky. 
Těsné sousedství s obchodními centry Avion Shopping 
Park Zličín a Metropole Zličín lze rovněž považovat za 
jednoznačnou výhodu. 

Realizace 
Domy jsou založeny v mírně svažitém terénu na 

02

01
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vrtaných pilotách. Konstrukční systém objektů 
je železobetonový, příčný, stěnový, od čtvrtých 
nadzemních podlaží jsou nosné konstrukce již zděné 
(VAPIS, LIAPOR POROTHERM). Nenosné příčky jsou 
zděné (POROTHERM a POROTHERM AKU). Instalační 
jádra jsou vyzděna ze zdiva LIAPOR a CPP.

Úpravy povrchů v bytech tvoří vápenosádrové omítky a 
sádrové stěrky, rovněž na povrchy společných prostor 
a ostatních místností jsou aplikovány vápenosádrové 
omítky, popřípadě sádrové stěrky. Malby jsou převážně 
bí lé, v provedení Jupol. V koupelnách, na WC, v 
chodbách, komorách a případně kuchyňských koutech 
jsou provedeny keramické obklady a dlažby vyššího 
standardu.  
 
V interiéru jsou realizovány těžké plovoucí podlahy 
na bázi síranu vápenatého. Nášlapné vrstvy jsou 
provedeny z keramické dlažby. V exteriéru jsou na 
balkonech z části aplikovány spádované betonové 
mazaniny, hydroizolační systém a keramická 
dlažba, většina balkonů je však v prefabrikovaném 
provedení s přerušením tepelného mostu a keramická 
mrazuvzdorná dlažba je aplikována bez hydroizolační 
stěrky, přímo na spádový povrch prefabrikátů. Na 
terasách 6. nadzemního podlaží je použita těžká 
betonová dlažba ukládaná do štěrkového lože.

Střechy objektů jsou jednoplášťové, nevětrané, 
provedené z modifikovaných živičných pasů s 
klasickým pořadím vrstev.  Jako výplně otvorů jsou 
použita okna plastová, bí lá, do exteriéru foliovaná v 
barvě antracit.

Dodávku bytových dveří realizovala již tradičně f irma 
SAPELI, investorem předem určený zhotovitel. 
K zateplení fasády je použit ETICS v provedení WEBER 
TERRANOVA. Finální omítky jsou provedeny v rozsahu 
cca 1/3 povrchu, ostatní plochy fasády jsou obloženy 
glazovaným keramickým obkladem KLINKER. Celkový 
dojem exkluzivity objektů dotváří kompaktní ocelové 
zábradlí balkonů s „mléčnými“ skleněnými výplněmi.

Ke konci roku 2017 objekty byly již zcela obsazeny a 
užívány klienty.  
 
 
„Tato zakázka je v pořadí již šestým bytovým projektem 
pro společnost FINEP, který jsem realizoval pod vedením 
Iva Woleského. Touto cestou bych rád poděkoval jemu i 
všem týmovým spolupracovníkům za sdílení zkušeností , za 
profesionalitu, know-how a pracovní nasazení. Bez těchto 
atributů by realizace tohoto projektu v čase, kvalitě a k plné 
spokojenosti investora byla více než náročná,“ uzavírá Pavel 
Janda, hlavní stavbyvedoucí. 

01, 02, 03, 04  Britská čtvrť roste na samém okraji Západního Města a domy nabízejí  
                        výhledy na okolní pole 
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PRŮMSTAV: Společnost PRŮMSTAV dokončila v Praze 
na Proseku další etapu rekonstrukce a dostavby ÚTAM 
AV ČR. Investorem byl Ústav teoretické a aplikované 
mechaniky, který spadá pod Akademii věd České 
republiky.

Předmětem dodávky byla přístavba, která navazuje na 
jižní trakt stávajícího objektu ÚTAM a vychází z potřeb 
a přání investora. Třípodlažní přístavba obdélníkového 
půdorysu je se stávající budovou propojena přízemním 
krčkem, který tvoří přirozené prodloužení jedné ze 
stávajících páteřních chodeb. V přízemí přístavby (cca 
450 m2) jsou soustředěny zejména laboratoře, zkušebny 
a dí lny s těžším charakterem provozu – laboratoře 
mechaniky zemin, zkušebna obrusnosti anorganických 
stavebních materiálů, pomocná truhlárna a přípravna 
maltových směsí. Tyto místnosti jsou doplněny 
nezbytným technickým a hygienickým zázemím a 
komunikačním prostorem – chodbou.

Ve druhém a třetím nadzemním podlaží (2 x 250 m2) 
se nacházejí pracovny, laboratoře (chemická a 
biomechaniky) a také jedna bytová jednotka pro 
dočasné ubytování zaměstnanců, návštěv Ústavu. 
Samozřejmostí v těchto dvou podlažích jsou hygienická 
zázemí a sprchy.

Vertikální komunikace je zajištěna schodištěm, které je 
vybudováno v jižní části objektu kolem výtahové šachty.

Svislá nosná konstrukce se sestává z prefa-
brikovaných železobetonových sloupů vetknutých do 
hlavic pilot. Vodorovná nosná konstrukce stropů je 

tvořena prefabrikovanými železobetonovými průvlaky 
a přes ně uloženými prefabrikovanými předpjatými 
dutinovými železobetonovými panely, v části krčku nad 
místností geotechnických zkoušek byla realizována 
zvýšená střecha, která je řešena jako ocelová nástavba, 
jejíž součástí je jeřábová dráha s nosností 2 t.

Ústav teoretické  
a aplikované mechaniky 
Akademie věd ČR
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Podlahová deska přízemí je železobetonová – 
drátkobetonová. Pod touto deskou byla provedena 
foliová hydroizolace a vrstva tepelné izolace.

Opláštění objektu je vytvořeno ze sendvičových 
kovoplastických panelů s výplní z minerální vlny, v 
části soklu jsou použity prefabrikované sendvičové 
železobetonové prahy s vloženou tepelnou izolací. 
Okna jsou plastová, doplněná o vnější mechanicky 
ovládané žaluzie. Vstupní dveře do objektu a některých 
technických místností jsou hliníkové, respektive 
ocelové. Střešní plášť je řešen jako plochá střecha v 
jednoplášťové skladbě (tepelněizolační vrstvy, foliová 
hydroizolace) se spádem 2 %. Střecha nad 3. nadzemním 
podlažím je doplněna záchytným systémem a přístup je 
zajištěn obslužným žebříkem bez suchovodu. Vnitřní 
dělicí stěny jsou provedeny ze sádrokartonu s dvojitým 
záklopem, ať už s požární odolností, či odolností proti 
vlhkosti v hygienických prostorech. Podhledy jsou 
kazetové. Některé místnosti jsou vyhotoveny jako 
akustické a byly zde použity akustické obklady stěn i 
stropů zajišťující dostatečnou neprůzvučnost. Povrchy 
podlah jsou v technických místnostech řešeny 
epoxidovými stěrkami, PVC je použito v pracovnách a 
keramické dlažby pak na schodišti a na chodbách.

Součástí realizace bylo také vybudování obslužné 
komunikace z plastových zatravňovacích tvárnic a 
11 parkovacích stání částečně tvořených asfaltovou 
plochou nebo betonovými zatravňovacími tvárnicemi. 
Nedí lnou součástí venkovních prací bylo vybudování 

dvou retenčních nádrží o objemu 2 x 8 m3 pro 
odvodnění střech a asfaltových ploch.

Celá realizace probíhala formou design and build a 
bylo zřejmé, že tento koncept klientovi maximálně 
vyhovoval, protože byly splněny veškeré jeho požadavky 
na funkčnost a vizuální aspekt objektu. 

01, 02 Nová etapa přístavby 
 
03 Spojovací krček mezi novou a starou budovou 
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Druhý ročník 
soutěže Cena  
za inovaci 2017 
skupiny SMP zná 
své vítěze!

Druhý ročník soutěže Cena za inovaci 2017 
skupiny SMP se otevřel pro téměř 900 kolegyň 
a kolegů. Do soutěže přihlásilo své inovace 37 
našich spolupracovníků. 
  
Soutěž podporuje a prosazuje tvůrčí potenciál 
všech zaměstnanců skupiny SMP. Jejím cí lem 
je uznání inovačních myšlenek a inovátorů. 
Je pří ležitostí pro sdí lení znalostí, šíření 
povědomí o inovacích a jejich zavádění v 
rámci společností a skupiny. 
 
Inovace přispívají k pokroku společností 
skupiny v každodenní práci ve všech 
oblastech našich činností: technická řešení 
a nabídky pro naše klienty, velmi důležité 
podmínky bezpečnosti pro naše pracovní 
týmy, manažerské techniky a výrobní postupy, 
životní prostředí, udržitelný rozvoj. 
 
Inovace jsou výsledkem týmové spolupráce. 
Projekty ukazují, že inovace jsou založené 
na spolupráci - mezi našimi společnostmi, 
partnery, univerzitami - kterou v rámci naší 
skupiny podporujeme. Ať už prostřednictvím 
participativní soutěže Cena za inovaci, která 
odráží hlavně potřeby našich týmů a je silně 
spjata s každodenní praxí, studentské soutěže 
The Trail by VINCI Construction: představte si 
město zítřka nebo Inkubátoru rozvoje. Inkubátor 
je prostor vytvořený pro startupy, které se 
chtějí rozvíjet, pro spolupracovníky skupiny, 
kteří přicházejí s projektem, a pro všechny ty, 
kteří si pokládají otázku, jak budou vypadat v 
budoucnu naše profese a obchodní model .  
 

 MOTIVOVAT

SETKÁVAT SE

SPOLUPRACOVAT

TVORIT

SOUTEZIT

SDÍLET

TALENT SPOLECNE

ZAPOJENÍ

INSPIROVAT ROZVÍJET

KREATIVITA  

RADOVAT SE

INOVOVAT
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Vítězné  
projekty a týmy
kategorie MANAGEMENT 
 
PreStart tabule - 1. místo 
vedoucí projektu: Martin Patlevič, člen týmu: David Klívar / PRŮMSTAV, SMP CZ 
 
Projekt videovzdělávání - 2. místo 
vedoucí projektu: Rudolf Mikula / PRŮMSTAV

Získání konkurenční výhody zařazením výrazně energeticky úsporného produktu  
do dodavatelského portfolia - 3. místo  
vedoucí projektu: Oto Zwettler, členové týmu: Lukáš Frýba, Miroslav Kos, Sven Penkwitt, Arpad Talasi, Radim 
Vlasák / ARKO TECHNOLOGY, SMP CZ, Sülze Klein 
 
kategorie MATERIÁLY A NÁSTROJE

Odbedňovací prostředek pro stěnové bednění - 1. místo 
vedoucí projektu: Martin Patlevič, člen týmu: David Klívar / PRŮMSTAV, SMP CZ 
 
Nový materiál - HPC - vysokopevnostní beton - 2. místo 
vedoucí projektu: Jiří Šimůnek, členové týmu: František Čihák, Jan Vostřel / PREFA PRO

Napínací zařízení pro rektifikaci lanových závěsů mostu přes Labe na D11 u Poděbrad  - 3. místo  
vedoucí projektu: Roman Jelínek, členové týmu: Milan Kyndl, Jiří Srp, Tomáš Smeták / FREYSSINET CS 
 
kategorie POSTUPY A TECHNOLOGIE

Prefabrikáty na celou výšku mostovky - 1. místo 
vedoucí projektu: Václav Vlček, členové týmu: Antonín Brnušák, Radek Treml / SMP CZ 
 
Montážní vozíky pro pokládku štěrbinových žlabů a obrubníků na liniových stavbách - 2. místo 
vedoucí projektu: David Čáp, členové týmu: Branislav Kočiš, Maroš Macháček / SMS

Nový vzor návěstního krakorce - 3. místo  
vedoucí projektu: Daniel Skura, členové týmu: Ondřej Jančák, Karel Michna, Petr Obitko / SMS  
 
kategorie BEZPEČNOST 
 
Bezpečné kotvení pracovníků při montáži, demontáži nosníků a podlah pod nosnou konstrukcí    
vedoucí projektu: Maroš Macháček, členové týmu: Jozef Kislan, Luboš Varga / SMS 
 
kategorie PARTNERSTVÍ 
 
Napínací zařízení pro rektifikaci lanových závěsů mostu přes Labe na D11 u Poděbrad   
vedoucí projektu: Roman Jelínek, členové týmu: Milan Kyndl, Jiří Srp, Tomáš Smeták / FREYSSINET CS 
 
kategorie UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
 
Získání konkurenční výhody zařazením výrazně energeticky úsporného produktu do dodavatelského portfolia    
vedoucí projektu: Oto Zwettler, členové týmu: Lukáš Frýba, Miroslav Kos, Sven Penkwitt, Arpad Talasi, Radim 
Vlasák / ARKO TECHNOLOGY, SMP CZ, Sülze Klein  
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Rektifikace  
závěsů  
na mostě D11-040 
přes Labe 
FREYSSINET CS: Společnost FREYSSINET CS  
v úzké spolupráci s mateřskou společností SMP CZ 
uspěla v říjnu loňského roku ve výběrovém řízení na 
projekt „D11 Rektifikace závěsů na mostě D11-040 přes 
Labe“ vypsaném investorem akce Ředitelstvím silnic 
a dálnic. Těžištěm předmětu plnění byla rektifikace, 
úprava sil, vybraných lanových závěsů podle projektové 
dokumentace. 
  
O mostě 

Zavěšený dálniční most v polabské nížině u Poděbrad 
byl vyprojektován brněnským střediskem Dopravních 
staveb Olomouc v čele s inženýrem Jiřím Stránským, 
dnešním profesorem Stavební fakulty VUT. Konstrukčně 
jde o zavěšený trojpolový jednokomorový nosník o 
délce polí 61,6 m + 123,2 m + 61,6 m, který je sestaven z 
prefabrikovaných segmentů a dodatečně betonovaných 
vnějších konzol. Mostovka je zavěšena pomocí 176 
závěsů na dvou jednosloupových pylonech výšky 
28 m umístěných v ose dálnice. Úsek dálnice D11 
Třebestovice – Libice nad Cidlinou, jehož součástí je 
právě zavěšený most přes Labe, byl uveden do provozu 
v roce 1990.

Zcela nové napínací zařízení

Lanové závěsy na tomto mostě byly instalovány koncem 
80. let minulého století. Jedná se o atypické kotvení 
závěsů, které nelze napínat žádným z dostupných 
napínacích zařízení pro současné systémy kotvení 
závěsů mostů. 

Proto bylo nutné přistoupit k návrhu zcela nové 
originální konstrukce celého napínacího zařízení
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včetně hydraulických lisů tak, aby bylo možné takovým 
zařízením kotvu závěsu spolehlivě a bezpečně 
sevřít a vnést do závěsu sí lu předepsanou realizační 
dokumentací. Podle zadání bylo nutné počítat se 
silami do cca 3 000 kN (300 tun) a protažením závěsů 
maximálně do 20 mm. 

Současně bylo nutné při návrhu respektovat mnoho 
dalších okrajových podmínek, jako je nezbytné 
dodržení všech zásad BOZP pro napínání předpínací 
výztuže v souladu se standardy FREYSSINET, velmi 
stísněné prostorové podmínky v okolí kotev vzhledem k 
rozměrům kotevního nálitku a bezprostřední blízkosti 
stropu komory, nutnost zohlednit možnost dopravy 
uvažovaného zařízení do komory mostu a dále i 
přesouvání v této komoře mezi jednotlivými závěsy a 
možnost instalovat toto zařízení do pracovní polohy na 
jednotlivá kotvení závěsů pod stropem komory mostu s 
ohledem na hmotnost jednotlivých součástí. 
 
Postup návrhu

Z několika variant způsobu uchycení kotevní matice 
a systému napínání závěsu byla zvolena varianta s 
použitím dvoudí lné svorné čelisti s napínáním dutým 
lisem s kapacitou 357 tun přes centrálně umístěnou 
napínací tyč a opřením o napínací stoličku ve tvaru 
silnostěnné kruhové trubky. „Jak to tak bývá u vývoje 
nových prvků, nevyhnuli jsme se několika slepým uličkám, 
které však k bádání patří,“ říká Milan Hedbávný, obchodní 
náměstek FREYSSINET CS.  
 
Následovalo stanovení maximálních přípustných 
rozměrů z hlediska prostorové dispozice a po ověření 
dostupnosti dutého lisu odpovídající kapacity sí ly 
i zdvihu bylo přistoupeno k návrhu materiálových 
charakteristik a rozměrů jednotlivých komponentů 
napínacího zařízení a k posouzení maximálních napětí 
v rozhodujících průřezech přípravků. Vše bylo navrženo 
na sí ly odpovídající maximální kapacitě hydraulického 
zařízení. Návrh a posouzení bylo prováděno externím 
odborným pracovištěm za použití moderních 
výpočetních metod. 
 
Vzhledem k výsledkům výpočetní analýzy a atypickým 
rozměrům prvků bylo nutné absolutně upravit 
předpokládané materiálové řešení napínacího zařízení. 
Po ověření možností výroby a jejich ekonomických 

dopadů byla zahájena výroba komponentů zařízení 
nejprve zadáním výkovků z oceli speciálních vlastností. 
Současně byly na modelu vyrobeném z polyamidové 
směsi ověřeny rozměry a použitelnost navrženého 
řešení čelistí. Po kladném výsledku tohoto ověření bylo 
zahájeno obrábění výkovků do konečné podoby. Dále 
bylo nutné navrhnout výslednou podobu distančních 
kroužků, které byly vkládány pod kotvy jednotlivých 
závěsů po jejich napnutí. 
 
Rektifikace závěsů 

„Po velikém úsilí při návrhu a realizaci napínacího zařízení 
panovala ve firmě mírná nervozita, aby na stavbě vše 
probíhalo podle plánu. Ukázalo se, že zařízení včetně opěrné 
stolice a distančních kroužků plně vyhovují požadavkům 
tohoto atypického způsobu kotvení závěsů, a tak bylo od 10. 12. 
2017 zahájeno 1. kolo rektifikace. Dle projektové dokumentace 
bylo naším úkolem upravit sílu u 96 závěsů z celkového 
počtu 176. Závěsy byly projektem rozděleny do tří skupin 
podle vnášené síly, tj. podle tloušťky vkládaných distančních 
kroužků,“ vysvětluje Milan Hedbávný.

Po provedení 1. kola rektif ikace byl povrch mostovky 
geodeticky zaměřen, aby mohly být porovnány 
teoretické předpoklady se skutečným chováním 
mostu. Výsledkem tohoto kroku bylo konstatování, že 
konstrukce reaguje na změnu sil v závěsech v souladu s 
předpoklady, a mohlo tak být přistoupeno ke druhému 
kroku rektif ikace – ověření sil v konkrétních závěsech, 
které byly před několika lety zkoumány frekvenční 
metodou. O všech napínáních, tj. 1. a 2. rektif ikaci, 
byl veden podrobný napínací protokol, kde jsme 
porovnávali naměřené hodnoty frekvenční metodou 
a hodnoty aktuální, získané pomocí unikátního 
napínacího zařízení, na jehož vývoji se podí leli kolegové 
Roman Jelínek, Petr Klatovský Milan Kyndl, Jiří Srp, 
Tomáš Smeták, Miloš Šimler a externí poradci Pavel 
Chroustovský a Daniel Šindler, bez jejichž technické 
erudice by unikátní napínací zařízení nevzniklo. 

Projekt oceněný v soutěži 
Cena za inovaci 2017 skupiny SMP:  
3. místo v kategorii  
Materiály a nástroje, cena v kategorii Partnerství
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PreStart mítink
PreStart mítink je klíčová, rozhodná chvíle pro 
pokrok v oblasti bezpečnosti, kdy všude na 
našich stavbách musíme vysvětlit práce, které 
mají být bezpečně realizovány. Klíčový moment, 
kdy se na stavbách před započetím práce sejdou 
pracovní týmy pro kontrolu, že jsou všechny 
práce pochopeny a rizika plně určena. Stejně 
jako pilot letadla před tím, než vzlétne, projde 
svůj check list tak, aby bylo před zapnutím 
motoru vše zkontrolováno. 
 
PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE 
PRŮMSTAV: Před každým začátkem pracovního 
dne v 7:00 se sejdou všichni pracovníci stavby 
bytových domů v Praze - Letňanech (od dělníků 
po vedení stavby) před PreStart tabulí, která 
je umístěna na zastřešeném místě.  Informují 
se o plánu prací na aktuální den, zhodnotí 
průběh předešlého dne a předají si informace 
k bezpečnosti. Celá schůzka trvá maximálně 
10 minut. Jednodenní úkoly zůstávají napsány 
na tabuli, kolegové v dělnických profesích mají 
možnost si je připomenout cestou do buňky, a 
jsou tak více vtaženi do stavby.  
 
V dosahu zařízení staveniště se zastřešil 
prostor, postavila plastová popisovatelná tabule 
vybavená smývatelnými (pro denní úpravu) a 
nesmývatelnými f ixy (plán organizace výstavby, 
informace a nařízení platná po celou dobu). 

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.  Údaje od 1. 1. do 31. 12. 2017

ARKO TECHNOLOGY

FREYSSINET CS

OK Třebestovice

PREFA PRO

PRŮMSTAV

SMP CZ

SMS

SLEDUJEME MÍRU A ZÁVAŽNOST PRACOVNÍCH ÚRAZŮ

0

0

0

3,39

2,79

0

Míra frekvence

0

0

0

0

7,86

11,15

0

Míra  závažnosti

0

Pří ležitost pro setkání dělníků s vedením stavby a jejich 
větší sounáležitost s plánováním výstavby a zvýšení 
povědomí o bezpečnosti na stavbě.

Dobrým příkladem praxe se nechali inspirovat také na 
stavbě bytových domů v Praze – Kyjích. 

Projekt oceněný v soutěži Cena za inovaci 2017 
skupiny SMP: 1. místo v kategorii Management
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Pavel JANDA
hlavní stavbyvedoucí, PRŮMSTAV
„… jsem rád s lidmi, které mám 
rád, na krásných místech, s 
možností vnímat jejich Genius 
loci. Prožít hluboký emoční 
zážitek a ten se pokusit zachytit 
ve fotografii, případně obrazu.“ 
 
Jaká je tvoje pracovní pozice? 
Pavel Janda, věk 50 let, hlavní 
stavbyvedoucí. 
Na čem aktuálně pracuješ? 
Od července 2017 vedu stavbu 
„PANORAMA KYJE VII a VIII“. 
Jedná se o pět samostatných 
bytových domů o celkovém 
počtu 187 bytů včetně veškerých 
inženýrských sítí a komunikací.  
Termín dokončení stavby je  
v říjnu 2018. 
Co ti v životě dělá radost, co tě 
naplňuje? 
Rodina, sport – cyklistika, 
vysokohorská turistika, 
fotografie, malba, literatura…. 
Obecně být s lidmi, které mám 
rád, na krásných místech, vnímat 
jejich Genius loci. Prožít hluboký 
emoční zážitek a ten se pokusit 
zachytit ve fotografii, případně 
obrazu. No, a pokud počasí 

opravdu nepřeje, četba nějaké 
zajímavé literatury. 
Co tě nejlépe vystihuje? 
Na tuto nejednoduchou otázku 
se pokusím zformulovat pár 
postřehů v kontextu principu 
„Okolí jako naše vnitřní zrcadlo“: 
 +  V mém věku snad již jistý 
duševní klid a vyrovnanost, 
profesní a společenský nadhled, 
pragmatismus. Jinak soudě 
podle zpětných vazeb přátel 
a kolegů snad i přátelská a 
pohodová povaha, zdravá míra 
cí levědomosti a pracovitosti, 
vyšší míra frustrační tolerance, 
organizační schopnosti. Stálá 
touha po poznání, bazální 
potřeba nahlížet i pod „povrch 
věcí“. 
 -   „Vlastní názor“, občasné 
hledání a používání zkratek, 
interní a relativně neodklonitelný 
žebříček hodnot, neochota 
překračovat tyto mantinely, 
bytostný individualismus, 
potřeba „dělat si věci po svém“.
Některé z uvedených postřehů, 
mohou samozřejmě prolínat 
mezi oběma póly ...hodně záleží 

na postavení a úhlu pohledu 
pozorovatele. 
Máš nějakou událost, prožitek, 
setkání …, které pro tebe bylo 
důležité a o které by ses rád 
podělil? 
Neodvažuji se takto paušalizovat. 
Vše, co prožívám je důležité, 
každé setkání je svým způsobem 
obohacující a každý prožitek je 
základem životní zkušenosti. 
Máš sen, kterému chceš dát 
konkrétní podobu? 
Sen je důležitý jako zdroj 
motivace, duševní i fyzické 
energie, důležitější je však 
vlastní „průběh děje“, tedy 
cesta. Své sny se snažím plnit 
průběžně, tady a teď,… z čehož 
vyplývá, že mé sny bývají reálné 
a splnitelné. 
V podstatě se ztotožňuji s níže 
uvedenou myšlenkou. 
Antoine de Saint-Exupéry, 
Citadela: „Cenu má pouze cesta. 
Pouze ona trvá, kdežto cíl je iluze 
poutníka, kráčejícího od hřebene 
k hřebeni jako by smysl byl v 
dosaženém cíli .“  
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Martin KRCHNÁK
administrativně-finanční ředitel, SMS 

„Pred dvoma rokmi v lete som sa rozhodol, že si 
prebehnem hrebeň Veľkej Fatry, sólo a bez podpory. 
Štartoval som z Tureckej pod Krížnou, následne som 
bežal hrebeňom cca 48 km cez šesť vrcholov až na 
Malinô Brdo nad Ružomberkom.“ 
 
Jaká je vaše pracovní pozice? 
Vo f irme už pracujem desiaty rok, aktuálne na 
pozícii f inančno-správny riaditeľ. 

Na čem aktuálně pracujete? 
Pár dní dozadu sme dokončili interný plán 
spoločnosti pre rok 2018, štatutárnu účtovnú 
závierku 2017, aktualizujeme tohtoročné ciele 
spoločnosti a riešime novú koncepciu controllingu 
stavieb.

Co vám v životě dělá radost, co vás naplňuje? 
Každá maličkosť mi robí radosť, prechádzka s 
rodinou v lese, beh v horách, skialpové túry v 
Nízkych Tatrách, jazda na lyžiach v prašane po 
kolená, každé objatie mojej dcérky, prvé slnečné 
jarné dni, dlhé letné noci, jesenná inverzia na 
horách, studená ranná sprcha …

Napĺňa ma sila prítomného okamihu, keď vypnem 
myseľ, neriešim minulosť a netrápi ma, čo bude 
zajtra.

Co vás nejlépe vystihuje? 
Športovanie a hory, vegánska strava, snaha o 

riešenie problémov s nadhľadom a bez negatívnych 
emócií … 

Máte nějakou událost, prožitek, setkání …, 
které pro vás bylo důležité a o které byste se 
rád podělil? 
Pred dvoma rokmi v lete som sa rozhodol, že si 
prebehnem hrebeň Veľkej Fatry, sólo a bez podpory. 
Štartoval som z Tureckej pod Krížnou, následne 
som bežal hrebeňom cca 48 km cez šesť vrcholov 
až na Malinô Brdo nad Ružomberkom. Trvalo mi to 
približne 9 hodín a bol to pre mňa zážitok a lekcia 
zároveň. Človek dokáže veľké veci, aj keď častokrát 
o tom ani len netuší. Takéto zážitky ma učia bojovať 
s problémami a hlavne nikdy sa nevzdávať.

Všetok čas strávený s rodinou je dôležitý. Hlavne 
čas strávený s deťmi je inšpirujúci. Máme sa 
od nich čo učiť. Bezpodmienečná láska, umenie 
odpúšťať, nefalšovaná radosť z maličkostí, 
prežívanie prítomného okamihu, vášeň pre veci, 
ktoré ich bavia …

Máte sen, kterému chcete dát konkrétní 
podobu? 
O pár dní sa mi má narodiť druhá dcerka, moje 
sny sa teraz kumulujú len do jedného, a to aby bola 
maličká zdravá …  
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Oto ZWETTLER
obchodní náměstek, ARKO TECHNOLOGY 
„Přírodu považuji za dar, který 
jsme dostali k opatrování od 
našich rodičů a který bychom 
měli předat ve stejném nebo 
lepším stavu i našim dětem.“ 
 
Jsem obchodním náměstkem 
technologické části společnosti 
ARKO TECHNOLOGY. Koordinuji 
obchodní aktivity specif ických 
technologií, které se používají 
především ve vodním 
hospodářství, ale najdete je i v 
dalších průmyslových odvětvích. 
V rámci své činnosti se 
podí lím na obchodním 
rozvoji nejmodernějších 
světových technologií v oblasti 
zpracovávání čistírenských 
kalů, vysoce nebezpečného 
materiálu, který je ale současně 
zdrojem cenné nedostatkové 
látky jako je fosfor a budoucím 
zdrojem energie. Hlavním 
úkolem a největší pří ležitostí 
ve vodárenství v příštích 
letech bude uvedení v soulad 
problematiky zpracovávání 
čistírenských kalů jako 
materiálového zdroje s nedávno 

přijatou legislativní úpravou. 
Zájem naší společnosti o tuto 
oblast přinesla především 
spolupráce s odborníkem s 
dlouholetou praxí ve vodním 
hospodářství Miroslavem Kosem, 
jednou z největších personálních 
posil naší skupiny, kterou jsme 
si mohli přát. Skutečnost, že 
s ním mohu v rámci skupiny 
SMP osobně spolupracovat, 
považuji za opravdovou výzvu a 
zlepšení know-how nejen naší 
společnosti. Společné projekty, 
o kterých jednáme, budou 
především ekologickým počinem 
s přímým dopadem na zlepšení 
zdraví celé společnosti.  
Projekty, kterých se mohu 
účastnit, zlepšují životní 
prostředí, ať již zvyšováním 
kvality pitné vody, zlepšováním 
kvality odpadní vody, či 
snižováním energetické 
náročnosti, a tím využíváním 
těchto vzácných zdrojů. Každý 
takový úspěšný projekt mě 
osobně těší. Největší radost 
mi ale přináší, když vidím 
šťastnou svoji rodinu. Úcta 

k rodině mě přivádí i k úctě 
k přírodě. Přírodu považuji 
za dar, který jsme dostali k 
opatrování od našich rodičů a 
který bychom měli předat ve 
stejném nebo lepším stavu i 
našim dětem. Sepjetí s přírodou 
si uvědomuji při společných 
rodinných vycházkách a při mém 
pravidelném běhání v lese. 
Jsem rád, že mohu být součástí 
silné sebevědomé společnosti, 
která pomáhá budovat lepší a 
modernější společnost. Může to 
sice někomu připadat jako fráze 
z dob minulých, ale opravdu 
mi záleží na tom, aby se nám 
v naší zemi lépe žilo, měli 
jsme modernější a úspornější 
technologie a špičkovou 
infrastrukturu se standardy  
21. století. Ve vodárenské oblasti, 
které se věnuje naše skupina, 
je podle mého názoru vývoj 
velmi dobrý, v oblasti dopravní 
infrastruktury, které se ARKO 
TECHNOLOGY věnuje okrajově, 
bych si přál vývoj rychlejší, to 
by nám všem určitě ulehčilo a 
výrazně zlepšilo život.  
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Typ pracovní smlouvy

doba neurčitá                          720

doba určitá, dohody apod.     147

ZAMĚSTNANCŮ CELKEM:

867

SD
ÍL

EN
Í A

 R
O

ZV
O

J

Rozdělení dle pohlaví

muži                                         690

ženy                                           177

Zdravotní hendikep          4      

Statistiky zaměstnanců 
skupiny SMP

Údaje HR reportingu VINCI 2017
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Víte, že pokud zprostředkujete kontakt, díky kterému přijmeme nového kolegu/novou kolegyni, 
můžete získat odměnu až ve výši 10 000 Kč? 
 
Znáte ve svém okolí někoho, kdo přemýšlí o změně zaměstnání nebo už aktivně hledá nové 
uplatnění? 
 
Podívejte se na www.smp.cz nebo firemní intranet na aktuální přehled volných pracovních  
pozic – máte kamaráda nebo známého, který splňuje podmínky výběrového řízení? Předejte  
kontakt personálnímu oddělení, a pokud dojde k uzavření pracovní smlouvy, získáte finanční 
odměnu podle níže uvedených podmínek. Odměny se nevztahují na opakovaný pracovní poměr.

Odměna za obsazení technicko-hospodářské pozice: 10 000 Kč
•  Minimálně 2 roky praxe v oboru
•  Po uplynutí zkušební doby obdržíte 2 000 Kč
•  Po roce od nástupu obdržíte zbývající částku 8 000 Kč

Odměna za obsazení dělnické pozice: 5 000 Kč
•  Po uplynutí zkušební doby obdržíte 2 000 Kč
•  Po roce od nástupu obdržíte zbývající částku 3 000 Kč

Přehled aktuálních volných pozic
•  www.smp.cz
•  Intranet/Personální ředitel/Volné pracovní pozice
 

    Více informací o podmínkách i benefitech Vám rádi sdělíme na personálním oddělení.
    Kontakt:  Zuzana Přibilová, +420 739 753 257, pribilova@smp.cz

 DOPORUČTE  
 NOVÉHO KOLEGU/NOVOU KOLEGYNI  
 A ZÍSKEJTE FINANČNÍ ODMĚNU!

SMP CZ, www.smp.cz
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Každé dítě má 
svůj vlastní  
životní příběh

Nadace VINCI v České republice 
v loňském roce podpořila 
spolek Rodeza, který se 
pohybuje v oblasti pěstounské 
péče v Moravskoslezském a 
Jihomoravském kraji. Nadační 
dar ve výši 80 000 Kč byl použit 
na vybudování edukačního 
střediska pro osoby pečující/
osoby v evidenci a děti z 
náhradních rodin. Oslovili 
jsme Aleše Gebka, ředitele a 
zakladatele. 

Aleši, co vás přivedlo k založení 
organizace?

Spolek Rodeza byl založen odborníky, 
jenž se profesně pohybovali v oblasti 
náhradní rodinné péče již delší 
dobu, a kteří cítili, že u spolupráce 
s náhradními rodiči a dětmi chybí 
osobní rozměr spolupráce. 

Chtěli jsme a vlastně dodnes se o 
to snažíme, abychom posí lili určitý 
typ partnerství mezi náhradními 
rodiči, dětmi a odborníky. Toto 
partnerství je zosobněno například 
při vzdělávání náhradních rodičů 
nebo při realizaci jednotlivých služeb, 
kdy spolupracujeme s externími 
odborníky, kteří usilují o sladění 
rodinných situací a poměrů. 

Tento partnerský přístup motivuje i 
náhradní rodiče při hledání a přijetí 
odborné pomoci. U našeho spolku 
nevnímáme náhradní rodiče či děti 
jako žadatele pomoci, ale jako lidi, 
kteří si zaslouží tu nejlepší dostupnou 
pomoc. Každé přijaté dítě má svůj 
vlastní životní příběh, pro který je 
umístěno v náhradním rodinném 
prostředí. Samozřejmě, že velký dík 
a úcta patří osobám, které o tyto děti 
pečují. 

To vyžadovalo dělat práci „tak trochu 
jinak“. Rozšířili jsme své služby, 
kde se osobně věnujeme náhradním 
rodičům a hlavně dětem. Například 
pořádáme edukační výlety po České 
republice, dětské tábory, poskytujeme 
doučování nebo zajišťujeme u dětí 
mimoškolní přípravu na vyučování.

Naší hlavní myšlenkou bylo vhodně 
podpořit náhradní rodiny (a to ve 
všech právních formách náhradní 
rodinné péče) a rozšířit možnosti 
dětí z náhradních rodin tak, aby 
měly možnost prožít mnoho pěkných 
okamžiků.

Zároveň si uvědomujeme, že pěstouni 
si potřebují odpočinout od každodenní 
péče o svěřené děti, která nebývá 
vůbec lehká.

V oblasti, ve které působíme, žije 
mnoho rodin v sociálně vyloučených 
lokalitách, což dětem znesnadňuje 
přístup k lepším podmínkám pro 
budoucí život. Snažíme se podí let na 
osobnostním rozvoji „našich dětí“. 
 
Pěstounská péče může vyvolávat 
v lidech mnohé asociace a diskuze, 
jak už z právního pohledu, tak i 
ze sociálního i etického hlediska. 
Pěstounská péče je péčí dočasnou 
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(přechodnou) o cizí dítě či děti, a to za situace, že o ně 
nemohou osobně pečovat vlastní rodiče. 

Do pěstounské péče mohou být svěřeny děti od 
narození do osmnáctého roku. Čas v pěstounské rodině 
je velmi relativní pojem. Do pěstounské péče jsou 
umisťovány děti, které zde mohou být po různou dobu. 
Vždy záleží na konkrétní rodinné situaci primární 
rodiny. Zda se podaří biologickou rodinu sanovat nebo 
vyřešit její momentální situaci či stav. 

Důležité je připomenout, že existuje i pěstounská péče 
na přechodnou dobu, kde jsou děti svěřeny do péče 
nejdéle na dobu jednoho roku, což je charakterizováno 
jako přechodné řešení. A co se stává s dětmi po 
skončení této péče na přechodnou dobu? Řešení je více. 
Buďto se podaří děti zpět navrátit do jejich původní 
rodiny, což je hlavním smyslem této formy náhradní 
rodinné péče, nebo zůstávají nadále v pěstounské 
péči u jiné náhradní rodiny. V úvahu také připadá 
institucionální péče a osvojení, samozřejmě, že musí 
být splněny veškeré zákonem stanovené podmínky.

Jak již bylo řečeno, pěstounská péče může mít 
krátkodobý, střednědobý, ale i dlouhodobý charakter. 
Uvedená právní forma náhradní rodinné péče 
může trvat od narození dítěte až do jeho občanské 
zletilosti. Vše záleží na osobních poměrech a 
přístupu biologických rodičů. Věk svěřených dětí 
do pěstounských rodin se odlišuje od konkrétních 
situací primární rodiny. Pěstounská péče je ukončena 
zletilostí, dovršením osmnáctého roku věku. 

Povaha pěstounské péče se odvíjí kromě potřeb dítěte 
(dětí ) také od toho, zda se jedná o příbuzenskou nebo 
nepříbuzenskou péči. U nepříbuzenské péče musí 
pěstouni absolvovat odbornou přípravu.

Jistě, že existují i další právní formy náhradní péče, ale 
zásadní rozdí l mezi nimi je pouze ve vztahu k výkonu 
jednotlivých práv. Nejvýznamnější však je, že jakákoli 
forma osobní péče je upřednostňována před ústavní 
péčí. 
 
Mají rodiny zájem o svěření dětí do péče?

Ano, rodiny mají zájem o svěření dětí do náhradní 
rodinné péče, což vyplývá ze statistických údajů MPSV, 
kdy byl počet dětí v náhradní rodinné péči vyšší v roce 
2016 než v roce 2012, což je období před významnou 
novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Svěření 
dětí do náhradní rodinné péče je podrobně upraveno 
občanským zákoníkem.   

Samozřejmě, že situace by mohla být mnohem lepší, 
protože si myslím, že pokud dítě nemá specif ické 
potřeby, pro které je vhodnější či žádoucí pobyt v 
různých zařízeních, tak není důvodu, proč by děti 
nemohly vyrůstat v náhradních rodinných prostředích. 
Jde o to, aby společnost vytvořila v budoucnu lepší 

právní, materiální a sociální podmínky pro možný 
pobyt dětí v náhradních rodinách. Tím však nechci 
říci, že máme špatné podmínky, naopak, chci jen uvést, 
že můžeme vyhodnotit pětileté období, ze kterého 
můžeme dovodit seriózní závěr, že máme velmi 
moderní a smysluplný systém náhradní rodinné péče, 
který můžeme zlepšit ve prospěch dětí. 
 
Kolik dětí je dnes v České republice v pěstounské 
péči?

Ze statistických údajů za rok 2016 vyplývá, že v 
náhradní rodinné péči bylo celkem 18 636 dětí. V 
dlouhodobé pěstounské péči bylo 10 922 dětí, do 
přechodné pěstounské péče bylo umístěno 540 dětí, v 
poručenské péči se nacházelo 3 013 dětí a v péči jiné 
osoby bylo 4 161 dětí. 

Samozřejmě, že děti jsou také umístěné v zařízeních 
různých typů, což jsou děti, o kterých jsem hovořil 
výše.

Jak si v této oblasti stojí Česká republika v 
porovnání s evropskými zeměmi? Je nějaká země,  
u které bychom se mohli inspirovat?

Česká republika má v oblasti náhradní rodinné péče 
poměrně moderní právní úpravu, která je srovnatelná 
s ostatními státy EU. Některé zkušenosti bychom 
mohli čerpat ze Slovenska, Polska, Rakouska či 
Velké Británie, např. v oblasti vzdělávání pečovatelů, 
posuzování osob pečujících, motivace k péči o cizí děti 
a společenské prestiži těchto lidí.

Jaké jsou nejčastější důvody, pro které jsou děti  
v pěstounské péči?

Děti bývají umisťovány do pěstounské péče z 
různých důvodů, kdy ani jeden z rodičů není schopen 
osobně pečovat o dítě. Jsou to děti, které jsou týrané, 
zneužívané, zanedbávané, nebo kdy je ohrožena jejich 
mravní výchova. Může nastat situace, kdy rodiče 
dětí jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, dále se 
jedná o nezletilé rodiče, rodiče závislé na omamných 
a psychotropních látkách či o rodiče, kteří jsou ve 
velmi špatné f inanční situaci (dluhy rodičů způsobily 
ztrátu bydlení atd.). Do náhradních rodin jsou dále 
umisťovány osiřelé děti či děti rodičů, jež mají velmi 
vážné zdravotní problémy.

Jaké problémy nejčastěji řešíte?

Pěstounské rodiny svým rodinným systémem 
připomínají běžné rodiny, proto se zde řeší často 
situace spojené s přípravou dítěte do předškolního 
a školního zařízení, mimoškolní příprava dítěte, 
prevence sociálně-patologických jevů, kam se řadí 
užívání návykových látek, šikana, záškoláctví, 
kriminalita mladistvých atd. 
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Dále se v rodinách zabýváme problematikou rodinných 
vztahů, podporou kontaktů dětí v náhradních rodinách 
se svými rodiči, výchovnými problémy dětí, které 
následně řeší odborníci z oboru etopedie, psychiatrie a 
psychologie. S pěstouny bývají řešeny situace v oblasti 
dluhové problematiky, bydlení či budoucí uplatnění 
dítěte na trhu práce.  

Vaše největší radost za dobu působnosti v Rodeze?

Největším úspěchem v oblasti pěstounské péče je 
sanace původní rodiny a návrat dětí z pěstounské péče 
zpět do původní rodiny, neboť děti mají vyrůstat u 
svých rodičů a se svými rodiči.

Osobně jsem měl největší radost, kdy milé děvče v 
předškolním věku bylo několik let umístěno v náhradní 
rodině, avšak muselo být svěřeno do jiné náhradní 
rodiny. Velmi dobře se nám podařilo připravit novou 
pěstounku a dítě na tuto významnou životní změnu. 
Dívenka se velmi brzy zadaptovala na nové životní 
podmínky, citově se ukotvila na osobu pěstounky a 
přijala celou její rodinu, a to vše netrvalo déle než  
3 měsíce, což je skvělé, tím myšleno pro dítě. 

02

03

01 Tým Rodeza 
 
02 Aleš Gebek s kolegyní 
 
03 V prostorách probíhají asistovaná setkání 
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„V životě každého člověka hraje srdce obrovskou roli. 
V něm sídlí zdroj našich citů a emocí, stejně jako 
ohromný zdroj energie,“ 
říká Roya Ravanbakhsh, zakladatelka 
organizace Happy Heart a Heartfulness 
lektorka. Svou prací se snaží inspirovat 
všechny ty, kteří se rozhodli hledat a najít 
ve svém životě radost a pohodu.
Royo, v poslední době se čím dál častěji hovoří 
o pocitu štěstí. Znamená to, že roste počet 
nešťastných lidí?  
To bych neřekla. Nejprve však prosím definujme, 
co znamená být šťastný? Není to - jak si dnešní 
marketingoví odborníci přejí, abychom uvěřili - 
neustálý stav oslav a bavení se, obklopení se různými 
výrobky a službami, které si můžeme pořídit. Raději 
bych to definovala, stejně jako mnoho filozofů, 
duchovních mistrů, ale i učenců, vědců a psychologů, 
jako pocit dlouhotrvající spokojenosti se svým 
životem - žít svůj osobní a profesní život v souladu 
s vlastními hodnotami (vše, co je pro mě důležité). 
Poznat a používat své mnohé sí ly, místo soustředění 
se na svých pár slabin, být radostný a vděčný za to, co 
mám teď, v současné době, obklopen lidmi a jakoukoli 
jinou živou bytostí, kterou miluji a která miluje mě, a 
vlastně nežít neustále v minulosti nebo v budoucnosti.

Nejde o růst počtu nešťastných lidí, ale o všeobecné 
vědomí pomíjivé povahy těch věcí, které hledáme a 
někdy dokonce i získáme zvenčí, abychom dosáhli 
blahobytu a pocitu štěstí, místo toho, abychom se 
dívali dovnitř, kde leží všechno, co potřebujeme, 
abychom se cítili šťastně :) - pokud jsou samozřejmě 
splněny naše nejzákladnější potřeby (například jídlo, 
přístřeší a pocit bezpečí ).  V životě každého člověka 
hraje srdce obrovskou roli. V něm sídlí zdroj našich 
citů a emocí, stejně jako ohromný zdroj energie. 
Rozhodnutí, která činíme ze srdce v profesním a 
osobním životě, jsou většinou ta správná. Ale ve 

velkém shonu po nestálých zdrojích štěstí jsme 
zapomněli, jak se připojit k té naší vlastní továrně 
štěstí. Připojením se k srdci objevujeme své sí ly a 
hodnoty, a hlavně v něm krásně dobijeme baterky. 
 
Co nám nejčastěji brání zažívat štěstí? A lze štěstí 
„trénovat“?  
Já bych neřekla, co nám brání zažívat štěstí, ale kdo 
nám v tom brání :)? Jsem hluboce přesvědčena, že se 
tomu bráníme my sami. Existuje nesčetné množství 
výsledků vědeckých výzkumů, které toto dokonale 
znázorňují. Tudíž velmi dobrá zpráva je, že se štěstí dá 
trénovat! 

Jen se lépe podívejte kolem sebe, uvidíte mnoho lidí 
žijících svůj život s častým pocitem štěstí, přestože 
jsou pod velkými a pravidelnými vnějšími nátlaky. 
Oni totiž používají (záměrně či nikoliv) techniky, jak si 
dlouhodobě dobít baterky a zvýšit svou odolnost vůči 
vnějším vlivům.    
 
O jaké techniky se jedná?  
Moc ráda dávám lotosový květ jako dokonalý příklad: 
lotos byl vždy považován za významný symbol klidu, 
míru, krásy a čistoty nejen díky tomu, jak krásně 
vypadá a krásně voní, ale také díky tomu, jak se 
vznáší v klidu na vodě. A víte, že rostlina lotos má své 
nohy hluboko v blátě a kalné vodě?  
A vůbec se nenechá trápit bahnem pod a kolem ní. A je 
nejen krásná a klidná, ale navíc hraje také mocnou roli 
ve vytváření světa lepším místem, zvláště pokud jde 
o pomoc lidem a zvířatům při fyzickém a duševním 
léčení - její listy, stvol a semena se konzumují 
smažené či vařené a obsahují přírodní prvky, které 
mají mnoho léčebných schopností. 

Měli bychom se naučit nebýt dotčeni a netrápit se 
blátem kolem nás, a spíš to bláto použít tak, abychom 
byli šťastní, krásní a užiteční jako ten lotosový květ.

Srdce je náš  
zdroj energie
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Jakou roli v pocitu štěstí hrají osobní hodnoty? 
Osobní hodnoty hrají obrovskou roli v pocitu štěstí 
člověka. Naše hodnoty jsou totiž náš životní kompas! 
Vědomě či nevědomě naše hodnoty řídí naše 
rozhodnutí, motivují nás a hrají zásadní roli v úrovni 
naší spokojenosti, a to ve všem, co děláme. Když 
se nad tím zamyslíte, většinu času, kdy se cítíme 
ztracení, nešťastní, labilní nebo nenaplnění a cítíme, 
že nám v životě něco chybí, je to obvykle proto, že 
naše hodnoty nebyly splněny, nebo chybí v tom, co 
žijeme.

Jak moc ovlivňuje naši motivaci v práci ztotožnění 
osobních hodnot s těmi firemními?  
Abych se zapojila do své práce, měla výsledky, byla 
výkonná, tvůrčí a brala spontánně iniciativy k řešení 
problémů, musím znát a pochopit účel a smysl své 
práce. A je velmi obtížné prožít smysluplnost ve své 
práci, pokud se ode mně očekává, že se budu chovat 
způsobem, který je v rozporu s mými nejvyššími 
hodnotami, které pro sebe i ostatní mám. Když 
zjistím, že se ode mně očekává chování, které považuji 
za nevhodné pro svůj chtěný obraz sebe samé, cítím 
se znehodnocená, využívaná a méně ochotná dát extra 
sí lu své práci. 
 
V práci tráví většina z nás hodně času. Co můžeme 
udělat pro to, aby tento čas byl prožitý naplno, 
přínosný a inspirativní? 
Ráda bych zde zmínila Martina Seligmana, který 
přišel s konceptem PERMA. Ten vznikl na základě 
dlouhodobých výzkumů po celém světě a představuje 
pět klíčových prvků, stavebních kamenů, pro plně 
uspokojivý život v práci, stejně jako doma. Velmi 
stručně se jedná o tyto prvky: 
 
P.E.R.M.A.: 
Positive emotions: pěstovat pozitivní emoce, cítit se 
dobře.

• Lidem se daří v práci, když jsou šťastní. Když máme  
   dobrou náladu, stanovujeme si vyšší cí le    
   a setrváváme delší dobu na jejich realizaci.     
   Zaznamenáváme méně stresu a únavy a projevujeme     
   lepší týmovou spolupráci a řešení problémů.

• Jsou různé způsoby, jak dosáhnout pozitivních  
   emocí, ale ani jeden se nenachází na úrovni vědomí.  
   Jeden jednodušší a prokazatelně účinný způsob je  
   kultivace „vděčného způsobu myšlení“, kdy naše  
   dobré cítění přichází samo. Mozkové scany ukazují,  
   že když jsou lidé poučeni, aby počítali svá  
   požehnání, jasně se v části mozku zvyšuje aktivita s  
   pocitem štěstí. 

• Dalším prokázaným účinným způsobem pro     
   rozvíjení pozitivních emocí je cvičení jógy mysli,  
   také nazývané meditace. Existuje mnoho a mnoho  
   článků o meditaci a jejích mimo jiné četných  
   zdravotních přínosech, takže to tady nebudu  
   moc rozebírat.  Je ale důležité vědět, že je to velmi  
   jednoduché cvičení určené pro každého, bez 
omezení  
   věku nebo zdravotního stavu. A na rozdí l od jiných  
   tréninků účinkuje a přináší nám své blahodárné  
   užitky hned po prvních minutách cvičení! Jen krátký  
   trénink v meditaci nás může zklidnit, uvolnit a ubrat  
   stres, meditovat několik pravidelných minut denně  
   vede k fyzickým změnám a zlepšení zdravotního  
   stavu. 

   Navíc k tomu, abychom cvičili efektivně,  
   nepotřebujeme ani zkušenost, ani žádné pomůcky či  
   zvláštní místo. Vše, co potřebujeme, má už přirozeně  
   každý z nás v sobě. Při meditaci na srdci navazujeme  
   spojení se svým vyšším já, zdrojem veškerých sil a  
   inspirace, a naučíme se zklidnit svou mysl a ovládat  
   své emoce v náročných momentech. 
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   usměrňování okamžitých reakcí na negativní  
   podněty a mají sníženou aktivitu amygdaly, části  
   mozku, kde se mimo jiné zpracovávají reakce na  
   ohrožení. To pro nás znamená větší emocionální  
   odolnost a méně psychologického strádání a úzkosti.  
   Meditace velmi brzy navozuje vyhledávané pozitivní  
   emoce a pomáhá nám nebýt tak zranitelným vůči  
   stresům a rozrušením denního života.  
 
Engagement: být plně zaujatý prováděnou činností, 
f low.

• Angažovanost a zaujatost budujeme tím, že  
   maximálně využíváme a uplatňujeme své silné  
   stránky i silné stránky ostatních!

 
Relationships: mít autentické a pozitivní vztahy s 
druhými. 
 
• Evoluce zajistila, že naše přežití je spojeno s našimi  
   schopnostmi spojit se s ostatními. Naše mozky jsou  
   doslova „drátované” k připojení se k ostatním. Tyto  
   „mozkové spoje“ mají sí lu ovlivnit, jak se cítíme,  
   a věda nám dnes ukazuje, že nejlepší způsob, jak  
   ovlivnit naši efektivitu a prožití štěstí v práci je  
   investovat do našich vztahů.

Meaning:  vést smysluplný život a práci.

• Když lidé uvidí, jak jejich úsilí má skutečný a  
   pozitivní dopad na životy druhých, i všední práce se  
   stává přínosnou a obohacující.

Accomplishment: pro inspirativní a naplno prožitý 
čas v práci je také velmi důležité dosáhnout cí le a 
úspěchu.

• Vedoucí pracovníci mohou vytvářet úspěchy u svých  
   lidí tím, že v diskuzích o organizačních cí lech  
   zapojují silné stránky těchto osob. Reálně se zajímají  
   o silné stránky svých lidí a zkoumají mnoho  
   způsobů, jak je aplikovat pro dosažení cí le. 

• Na individuální úrovni je pravidelné stanovení  
   cí lů rozhodující pro naši produktivitu a blahobyt.  
   Ale pozor, abychom dosáhli dlouhotrvajícího pocitu  
   štěstí, nemůžeme se pouze soustředit na dosažení  
   cí le - trvalým zdrojem štěstí je vychutnat si každý  
   krok, který nás vede směrem k cí li. Výzkumy  
   ukazují, že dosažení cí le sice vytváří pocit pozitivity,  
   ale účinky netrvají dlouho – trik spočívá ve  
   vědomém učení se užívat si každý aspekt cesty k  
   našim cí lům :).

• A nakonec, dle vědců, dalším důležitým prvkem,  
   který nám umožňuje prosperovat v práci, je  
   oslavovat naše vlastní úspěchy, stejně jako úspěchy  
   našich kolegů.

 
   Když zkombinujeme prvky PERMA s dalším  
   doporučením - „kouzelnou trojicí“ - účinným  
   návykem, kdy si každý večer zapíšeme tři věci, které  
   se nám ten den podařily anebo nás v ten den  
   potěšily, můžeme se aktivně dobrat k spokojenosti a  
   k práci, která nás baví a dává nám smysl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
  Roya Ravanbakhsh  
  vystudovala magisterský program v oboru ekonomické     
  vědy a mezinárodní management na univerzitě v  
  Bruselu. Na poli profesionálního obchodu a marketingu  
  se pohybuje již 25 let. Působila jako generální  
  ředitelka v několika marketingových, prodejních a  
  distribučních firmách působících po celé střední  
  Evropě, jako například Tefal, Salomon, Lagardere  
  média, Walt Disney a Spir Communication. Nyní se  
  specializuje na firemní diagnostiku. Konkrétně na  
  rozpoznávání silných stránek společnosti, jejích potřeb  
  i nedostatků a také na stanovení řešení a  
  jejich následnou implementaci.   
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Dobrý soused
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.

Společně s kolegy ze společností PRŮMSTAV a SMP CZ 
jsme prostřednictvím sběru oblečení včetně toho 
dětského, spodního prádla, dek, ručníků a léků podpořili 
ty, kteří neznají štěstí domova. Za vybranou částku  
10 980 Kč bylo pořízeno jídlo, vánoční balíčky pro lidi bez 
domova a opuštěné seniory.  

Žijeme našimi  
stavbami!
 
Společnost PRŮMSTAV provádí, ve sdružení M-P-I 
(Metrostav, PRŮMSTAV a IMOS Brno), rekonstrukci 
historické budovy Národního muzea spolu s výstavbou 
nové spojovací chodby. Tuto nádhernou stavbu, jejíž 
rekonstrukce byla zahájena v dubnu 2015 a jejíž 
dokončení je plánováno na září 2018, jsme navštívili 
společně s kolegy ze sesterské společnosti SMP CZ a už 
teď se těšíme na její prohlídku při dokončení!  

Prohnali 
jsme vítr!
Za slunečného podzimního odpoledne se sešli 
dráčata a draci, aby společně pořádně prohnali vítr.  
Pankrácký park v Praze jsme vyzdobili ohromnými 
bublinami, podívali se na svět z dračí perspektivy 
a provoněli vzduch opékanými špekáčky. Café na 
půl cesty, které dává pracovní pří ležitost lidem s 
psychickými onemocněními, nám připravilo koláče, 
bábovky a domácí limonády. Těšíme se na příští 
větroplašení!  
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Mikulášská
besídka
PRŮMSTAV, SMP CZ: Na začátku adventu loňského roku 
jsme pro naše ratolesti připravili setkání s Mikulášem, 
andělem a čertíky v kavárně Café AdAstra. 

Přišly samé hodné děti, které se Mikulášovi pochlubily 
připravenou básničkou nebo písničkou. Ten předal za 
odměnu každému z nich balíček plný dobrot.

Děti se věnovaly výrobě svícnů, skládání origami, výrobě 
papírového řetězu a povídání si s kamarády.

Strávili jsme pohodový večer provoněný skořicí a 
perníkem a závěrem jsme si společně za klavírního 
doprovodu zazpívali koledy.  
 

Vánoční  
setkání
PRŮMSTAV, SMP CZ: Před koncem roku 2017 jsme 
uspořádali vánoční večírek našich zaměstnanců, tentokrát 
v prostorách restaurace Chateau  
St. Havel. Večírek se nesl v duchu 30. let minulého 
století a většina kolegyň a kolegů se do této doby 
svým oblečením skutečně přenesla. Během večera 
proběhla tombola, jejíž výtěžek ve výši 17 950 Kč 
putoval k Nadačnímu fondu Klíček na zabezpečení 
provozu dětského hospicového domu v Malejovicích u 
Uhlířských Janovic. Stylová hudba, fotokoutek s dobovými 
rekvizitami, báječné jídlo a pití nás všechny správně 
naladily.  

Eric Barthelemy se loučí 
 
„Dobrý den, využívám této možnosti, abych vám 
všem poděkoval. Neodcházím daleko, ale opouštím 
multikulturalismus, který mi toho v posledních letech hodně 
přinesl.

Věřím, že jsme na této společné cestě mohli všichni 
postoupit dopředu. Pokročit v  otevřenosti ducha, našich 
technických dovednostech, v přípravě a organizaci staveb.

Přeji vám dobré stavby, úspěšnou kariéru v SMP CZ, 
PRŮMSTAVu nebo jiných společnostech skupiny VINCI.“  
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REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO MOSTU  
V RABŠTEJNĚ NAD STŘELOU

Dějiny mostu v Rabštejně nad Střelou jsou 
spojeny s historií stejnojmenného hradu. 
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 postaven 
později. V roce 1357 se stal majitelem panství 
Karel IV. 

Oprava, kterou společnost SMP CZ realizovala, 
spočívala v celkové rekonstrukci vozovkového 
souvrství, zábradelních zdí a odvodnění mostu 
a byla provedena celková oprava kamenného 
pláště včetně kamenného zdiva oblouků 
mostu. Součástí byla i rekonstrukce propustku 
na horním předmostí a vyčištění koryta řeky 
pod mostem. V současné době jsou opravovány 
základy pilířů mostu a příprava  
pro opravu ledolamu. Most se nachází   
v památkově chráněném území a sám je 
kulturní památkou. Na mostě nejsou žádné 
inženýrské sítě, takže stavba nevyžadovala 
potřebu přeložek. Bylo však nutné vybudovat 

provizorní lávku pro pěší nedaleko od mostu, 
protože oprava probíhala za kompletní 
uzavírky. Oprava byla prováděna po celou dobu 
za restaurátorského dohledu. 

Pískovcové kvádry pro opravu obkladu 
pilíře jsou použity stejně jako u Karlova 
mostu z lomu Kocbeř u Dvora Králové. 
Kamenné zábradlí z lomového kamene bylo 
postupně rozebíráno, posuzováno a z části 
(použitelné) vyzděno zpět. Zdroj nového 
lomového kamene byl 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, byl 
na očištěný povrch proveden nový podkladní 
beton, železobetonová deska tloušťky  
157-257 mm oddilatovaná od konstrukce 
parapetních zdí. Na tuto desku bylo položeno 
nové izolační souvrství ze stříkaného 
metakrylátu. Finálními vrstvami jsou 
kamenivo zpevněné cementem (150 mm) a 
žulová (původní ) dlažba uložená do pískového 
lože.

Samostatné technologické postupy 
představovaly procesy opravy zdiva z 
lomového kamene, kde došlo ke kompletnímu 
očištění stlačeným vzduchem, částečnému 
lokálnímu přezdění a celkovému  
přespárování.   


