
BRANDÝS NAD LABEM 
Modernizace plavební komory 
SMP CZ získala ocenění  v soutěži 
Česká dopravní stavba za modernizaci 
plavební komory v Brandýse nad 
Labem.   
Ředitelství vodních cest cenu udělilo 
za stabilizaci základů plavební komory, 
která byla před 80 lety postavena 
na nestabilních tekutých píscích, 
a celkovou modernizaci pohonů 
ovládání vrat a segmentových uzávěrů 
obtoků, modernizaci řídicího systému 
a ovládání komory, elektroinstalací, 
osvětlení a strojního vybavení.

 
 
HAVLÍČKŮV BROD 
Most I/34  
Byly dokončeny poslední objekty stavby 
I/34 Havlíčkův Brod, kterou prováděla 
divize 1 společnosti SMP CZ ve sdružení 
s firmou HABAU CZ pro ŘSD ČR, správu 
Jihlava. Jedná se o rekonstrukci mostu 
na silnici I/34 Humpolec - Havlíčkův 
Brod přes koridorovou železniční trať 
Šatov – Kolín. Po zhotovení provizorního 
přemostění trati byla odstraněna 
železobetonová trámová nosná 
konstrukce. Pro výstavbu nového mostu 
byly poprvé v České republice použity  
ocelové nosníky s podélnými filigrány, 
na které se dobetonovala spřahující 
železobetonová deska. To umožnilo 
výrazně omezit výluky železničního 
provozu. 

Rekonstrukce koruny hráze zahrnuje 
demolici stávající komunikace, 
chodníků s veškerými vrstvami a 
krajníky, nosných prvků koruny 
hráze (chodníkových konzol, žeber 
a mostů). Jedná se o kompletní 
rekonstrukci včetně nového 
odvodnění v koruně hráze a na 
mostech. Vzhled koruny a její 
parametry budou zachovány. 
Dojde pouze ke změně povrchu 
komunikace z kostek na asfalt. Nové 
bude i betonové zábradlí, které si 

zachová stejný architektonický ráz, 
ale bude v něm nově zabudováno LED 
osvětlení pro nasvícení chodníků 
na vzdušné straně. Součástí 
zakázky bude i rekonstrukce 
strojoven. Strojovny na blocích č. 10 
a 16 projdou rekonstrukcí i uvnitř 
(sanace zdiva, podlahy a výmalby), 
ostatní strojovny na koruně hráze 
včetně strojoven na blocích č. 10 a 
16 budou zrekonstruovány zvenčí 
(fasáda, sanace zdiva, nové střechy). 
Rekonstrukcí projde strojovna 

návodních uzávěrů, která je 
situována mimo hráz vodního díla,  
v zářezu ze strany směrem od 
Vítkova. Tam dojde k rekonstrukci 
vnitřních prostor (sanace 
železobetonů, opravy podlah  
a výmalby) a opravě vnějšku (nové 
odvodnění okolo objektu, střecha 
a fasáda). Bude sanován návodní 
líc hráze - nejpostiženější pás 
betonu, který degradoval vlivem 
povětrnostních podmínek  
a kolísáním hladiny vody v nádrži. 

Bude odbourán do hloubky cca 10 cm 
a provede se stříkaný beton. Těsnicí 
klíny na dilatacích projdou opravou 
tak, že dojde k demolici těsnicího 
klínu, výměně izolace, opětovné 
betonáži a zainjektování. V současné 
době probíhají práce na mostech pole 
č. 12 a 13, demolice na koruně polí č. 
16–22 a na návodním líci.

Červen 2016, N°1E-LETTER SKUPINY SMP
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VEJPRNICE 
Nástavba na stávající budovy 
základní školy 
SMP CZ, závod západní Čechy, 
realizuje nástavbu patra na stávající 
části objektů B a C, demolici a 
opětovné vybudování spojovacího 
krčku A propojujícího obě části 
objektu základní školy. Veškeré 
stavební práce se provádějí za 
nepřerušeného provozu školy.  
V současné době jsou dokončeny práce 
v 1. a 2. NP pavilonu C, které byly již 
předány objednateli do předčasného 
užívání. Ve 3. NP objektu C nadále 
probíhají práce. V průběhu realizace 
byly původně plánované práce 
rozšířeny i o realizace na stávajících 
patrech. Nyní jsou prováděny práce 
na pavilonu B. Jedná se o zesilování 
nosných konstrukcí, které oproti 
předpokladu musí být vyztuženy, aby 
mohly bezpečně přenášet zatížení 
plánované nástavby. Ztužení se 
realizuje v úrovni 1. NP v oblasti 
zděných pilířů, schodišť pomocí 
železobetonových stěn vetknutých  
v úrovni stropu 2. NP do 
železobetonové desky zesilující 
stávající stropní konstrukci tohoto 
podlaží. Provádějí se přípravné 
práce na montáž ocelových vazníků 
střechy objektu C a s největší 
pravděpodobností k tomuto dojde také 
u pavilonu B. Pracuje se na statickém 
vyztužení celého objektu, podlahách, 
vybudování požárního vodovodu, 
elektroinstalaci a vnitřní úpravě 
povrchů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAMENICE 
Oprava koryta řeky Kamenice 
Ve výčtu prací prováděných divizí 5 
společnosti SMP CZ při opravě koryta 
v České Kamenici je možno uvést 
zejména realizaci čedičového obkladu 
stěn DC 2-22 na pravém břehu před 
a pod mostem v ulici Komenského. 
Vybourání stávajících zdí, zapažení 
a vyhrabání na základovou spáru, 
bednění, montáž výztuže a betonáže 
základových pasů a stěn na levém 
břehu DC 6-13, DC 19-20 a zahájení 
čedičových obkladů liniovou metodou. 
Provádí se vrtání a osazování 
zápor včetně cementových zálivek 
pro záporové pažení  DC 28-32 na 
pravém břehu dle změny projektové 
dokumentace. Dokončení výdřevy 
záporového pažení na levém břehu 
DC 28-29 po úroveň dna toku řeky, 
vyvrtání a osazení trvalých lanových 
kotev včetně injektáže a trvalých 
převázek – vše připraveno k aktivaci 
záporového pažení. 
 
CHŘIBSKÁ 
Stavba úpravny vod 
Společnost SMP CZ, divize 5,  
provedla na stavbě úpravny vod 
betonářské práce na místních 
nádržích a pískových filtrech. 

V plném proudu jsou zednické a 
obkladačské práce ve 2. NP, sanace 
stěn v 1. PP, nové elektrorozvody 
ve chlorovně, zdravotně-technické 
instalace a vytápění ve 2. NP, práce na 
vzduchotechnice. Souběžně  
s probíhající výstavbou postupují 
montážní práce na technologických 
zařízeních ve strojovně a 
přípravné práce v dalších částech 
rekonstruované úpravny, zejména 
bourání prostupů.  
 
UHŘÍVĚNES 
Výstavba vodojemu  
a rekonstrukce čerpací stanice 
SMP CZ, divize 5, dokončila 
monolitické práce na armaturní 
komoře a vodojemu komory 1. Na 
těchto konstrukcích je provedena 
fasáda a střešní hydroizolační 
souvrství. V tuto chvíli se realizují 
klempířské práce, oplechování 
atik a osazování okapů. Armaturní 
komora a vodojem komory 1 jsou po 
technologické části zcela vybaveny. 
V objektu přístavku čerpací stanice 
jsou elektromontáže, fasáda a střecha 
hotové. Na objektu čerpací stanice se 
zahájila demontáž starých skleněných 
copilitů, které budou nahrazeny 
polykarbonáty, a následně se bude se 
bude objekt zateplovat a dokončí se 
fasády. V čerpací stanici je technologie 
pro část Uhříněves zcela hotová a 
odzkoušená, na říčanské části se 
řeší vibrace potrubí kolem čerpadel. 
Projekt byl proto upraven a v této době 
se mění veškerá sání na potrubí, aby 
se předešlo nežádoucím vibracím. Ty 
nedovolují zbourat starý vodojem, a 
pokračovat tak v navazujících pracích. 
Dokončení stavby se proto posouvá na 
duben 2017. Úpravy sání budou hotové 
ke konci června 2016, kdy proběhne i 
opětovné přepojení na nový vodojem 
a budou zahájeny práce na demontáži 
starého potrubí v čerpací stanici i 
starém vodojemu, zbourání starého 
vodojemu, zarovnání základové spáry 
a výstavba vodojemu, komory 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ARKO TECHNOLOGY

 
BRNO 
Generální oprava přečerpávací 
stanice dešťových vod  
v katastrálním úřadu Modřice  
Generální oprava přečerpávací stanice 
dešťových vod v katastrálním úřadu 
Modřice, ulici Vídeňská. Objednatelem 
je Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod 
Brno. Oprava bude realizována od 
května do července 2016. 
 
KÁRANÝ 
Rekonstrukce kompresorové 
stanice úpravny vody 
ARKO TECHNOLOGY realizovalo 
pro společnost KSB - PUMPY 
+ ARMATURY výměnu staré 
kompresorové stanice za novou 
kompresorovou stanici KAESER. 
Stavba byla prováděna od března do 
května 2016. 
 
PRAHA 
Ústřední čistírna odpadních 
vod v Praze – dmychadla pro 
regeneraci kalů 
Výměna starých dmychadel za nová 
dmychadla SPENCER POWERMIZER 
pro regeneraci kalů na staré čistírně 
odpadních vod. Stavba je realizována 
pro objednatele KSB - PUMPY + 
ARMATURY. Zahájení je naplánováno 
na červen, dokončení na září 2016. 
 
PRAHA 
Ústřední čistírna odpadních 
vod v Praze, nová vodní linka – 
zařízení staveniště 
Předmětem díla je vybudování  
vodovodu a kanalizace pro zařízení 
staveniště na nové vodní lince 
Ústřední čistírny odpadních vod v 
Praze. Objednatelem je sdružení SMP 
CZ a HOCHTIEF. Práce byly započaty  
v listopadu 2015, s dokončením  
v červnu 2016. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŽERNOSEKY  
Rekonstrukce ozonizace 
úpravny vody a zařízení 
staveniště 
Pro objednatele, Severočeskou 
vodárenskou společnost, je prováděna 
rekonstrukce ozonizace úpravny vody, 
která zahrnuje výměnu stávajícího 
technologického zařízení a s tím 
související drobné stavební úpravy 
uvnitř budovy úpravny. Stavba 
byla zahájena v dubnu s termínem 
dokončení v listopadu 2016.  
 
 
 
FREYSSINET CS

 
D1 
Předpětí betonových konstrukcí  
a mostní ložiska 
Úvod roku byl z pohledu předpínání 
ve znamení předpětí nosníků na 
modernizaci D1 a výstavby nových 
úseků D3, Veselí nad Lužnicí - Bošilec 
a Borek – Úsilné.  
Na modernizaci D1, jmenovitě na 
úseku 06, Psáře – Soutice,  a úseku 18, 
Měřín - Velké Meziříčí (západ),  
se FREYSSINET CS ve spolupráci  
s partnerem ze Skupiny SMP a v tomto 
případě i objednatelem, společností 
PREFA PRO, podílí na dodávce 
předem či dodatečně předpínaných 
prefabrikovaných nosníků v celkovém 
počtu 142 ks. Výroba nosníků probíhá 
od března 2016 a bude pokračovat 
i v roce 2017. FREYSSINET CS uspěl 
také v tendru na dodávku ložisek pro 
společnost SKANSKA, která realizuje 
dlouho odkládaný úsek D1, Přerov – 
Lipník nad Bečvou. Jedná se o dodávku 
hrncových ložisek pro celkem 8 
stavebních objektů. Tato ložiska, 
na jejichž výrobě se podílí partner 
OK Třebestovice, budou objednateli 
postupně dodána v období  
říjen 2016 – březen 2017. 
 
D3 
Předpětí dvou mostních objektů 
Na dálnici D3, Borek - Úsilné,  uspěl 
FREYSSINET CS s nabídkou na 
předpětí 2 mostních objektů pro 
společnost EUROVIA CS – závod Plzeň. 
Realizace monolitických konstrukcí 
probíhá od dubna do srpna 2016, 
celkem bude zabudováno cca 31 t 
předpínací výztuže. 
 
D7 
Sanace betonových konstrukcí 
Pro společnost METROSTAV bude 
FREYSSINET CS realizovat na 
dálnici D7 v rámci akce „Zvýšení 
zádržnosti svodidel a rekonstrukce 
přejezdů středního dělicího pásu“ 
sanační práce na římsách a práce na 
přejezdech středního dělicího pásu. 
Realizace je plánována na období 
březen-říjen 2016. 
 
KRALUPY NAD VLTAVOU 
Areál SYNTHOS 
V březnu 2016 společnost FREYSSINET 
CS uspěla ve výběrovém řízení 
na výměnu a dodávku kotevních 
lan polního hořáku v areálu 
SYNTHOS Kralupy nad Vltavou. Pro 

stejnojmenného objednatele tak bude v 

srpnu a září 2016 realizovat technicky 

velmi zajímavou akci, o které budeme 

určitě dále rádi informovat.

KVASINY 
Zesílení železobetonových 
konstrukcí 
V období leden-duben 2016 realizovala 

společnost FREYSSINET CS 

v areálu ŠKODA AUTO  – výrobní 

areál Kvasiny technicky velmi 

zajímavé řešení zesílení poškozených 

prefabrikovaných železobetonových 

konstrukcí skeletu výrobní haly. 

FREYSSINET CS měl při práci na tomto 

projektu možnost uplatnit téměř celé 

své portfolio. Po dokončení projektu 

následuje dlouhodobý monitoring a 

vyhodnocování stavu zesilovaných 

konstrukcí.  

 

D3, SLOVENSKO 
Žilina (Strážov) – Žilina 
(Brodno), SO 223 a SO 224 
FREYSSINET CS pokračuje v 

dodávkách předpětí a mostních 

ložisek na dva klíčové slovenské 

projekty. Po opatrném začátku nabírá 

rychlost realizace očekávané tempo, 

stejně tak jak přibývá množství 

zabudované předpínací výztuže a 

dodaných mostních ložisek.  

 

 

 

 SMS
 

BARDEJOV 
Předmětem zakázky je jihozápadní 

obchvat města Bardejov. Cílem stavby 

je odklonit tranzitní dopravu mimo 

historické centrum města. SMS 

realizuje 3 (z celkem 6) mostních 

objektů. Jedná se o mosty s označením 

SO 204, SO 205 a SO 206.  

 

Mostní konstrukce SO 204  
v km 3,715 
Jedná se o největší mostní objekt 

daného úseku, je dlouhý 158,15 m. 

Přemosťuje údolí se dvěma 

bezejmennými potoky. Termín 

dokončení je stanoven na červen 2016. 

 

Mostní konstrukce SO 205 nad 
ulicí Tačevská v km 4,690 
Mostní objekt délky 79,6 m se 

nachází jižně od centra Bardejova. 

Překážku tvoří místní komunikace 

(ulice Tačevská). Monolitická nosná 

konstrukce byla navržena jako 

deska s oboustrannými konzolami 

z předpjatého betonu. Předpínání v 

konstrukci zajišťuje systém Freyssinet. 

Monolitická deska byla betonována na 

podpěrné skruži v jedné etapě, aby se 

minimalizovala omezení provozu pod 

mostem. 

 

 
 
 

DÁLNICE D1 
Oprava mostu D1-035 na dálnici D1  
Na začátku března 2016 začala další fáze rekonstrukce dálnice D1, kde divize 
1 společnosti SMP CZ provádí opravu mostu D1-035 na 29,  161 km. Trojpolový 
most o délce 90 m, který je v havarijním stavu, bude po polovinách odstraněn 
včetně spodní stavby a následně se zbuduje zcela nový.  Nosná konstrukce je 
tvořena v příčném směru dodatečně předpínanými prefabrikovanými nosníky 
typu PETRA, které v rámci skupinové spolupráce dodává společnost PREFA PRO, 
s dodatečně nabetonovanou monolitickou spřaženou deskou.   
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PRŮMSTAV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAHA 
Bytový projekt Vltavská vyhlídka 
Holešovice aktuálně patří mezi rychle se rozvíjející pražské čtvrti a PRŮMSTAV 
se na jejich revitalizaci podílí prostřednictvím realizace projektu společnosti 
CENTRAL GROUP s názvem Vltavská vyhlídka. Jedná se o novostavbu čtyř 
bytových domů (A, B, C a D) s celkovým počtem 156 bytů. Objekty mají  
7 nadzemních a 1 podzemní podlaží, kterým jsou vzájemně propojeny. Garáže 
jsou umístěny v suterénu a 1. nadzemním podlaží a budoucím obyvatelům 
nabídnou 154 parkovacích stání. Termín pro dokončení výstavby je konec 
července 2016 a stavební práce jsou v plném proudu. V současné době probíhá 
montáž finální vrstvy kontaktního zateplovacího systému na objektech C a 
D, na objektech A a B je již provedena a je demontováno lešení. V obytných 
nadzemních podlažích (2.-7. NP) se pracuje na obkladech a dlažbách a  
v jednotlivých bytových jednotkách byla zahájena kompletace elektro a 
ústředního topení. Dokončeny už jsou veškeré přípojky včetně areálové 
kanalizace a kompletní skladba střech a teras v 6. nadzemním podlaží.  
 

Mostní konstrukce SO 206 nad 
silnicí II/545 v km 4,995

Mostní objekt je dlouhý 74,48 m a 
nachází se jižně od města, blízko 
novostavby kruhového objezdu. Je 
to současně poslední most obchvatu 
Bardejova. Přemosťuje silnici II/545.  
Nosná konstrukce má stejný tvar i 
rozpětí jako konstrukce mostu SO 205 
a také staticky působí jako trojpolový 
spojitý staticky neurčitý nosník 
tvořící jeden dilatační celek. 
 
Společnost SMS realizuje práce 
převážně vlastními kapacitami 
a vybavením. Využívá také 
spolupráce se společnostmi SMP CZ 
a FREYSSINET CS, která zabezpečila 
předpínání konstrukcí. Výstavba 
mostních konstrukcí na obchvatu 
Bardejova začala v březnu 2015 a 
termín dokončení je stanoven na 
červen 2016. Aktuálně všechny práce 
probíhají v souladu se schváleným 
harmonogramem stavby.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSTRAVA 
Rozšíření výrobního závodu 
Mahle Behr Ostrava 
Projekt je rozdělen do čtyř 
samostatných staveb a částí: silo 
granulátu a nová parkovací stání, 
přístavba venkovního skladu 
chemických látek a granulátu a úprava 
stávající lehké skladové haly, stavba 
nových kanceláří v objektu závodu 
a výstavba nové úkapové jímky pod 
kontejner chlazení a nové nosné 
konstrukce pod chladicí ventilátory. 
Zákazníkem je společnost Mahle 
Behr Ostrava. Termín dokončení je v 
červenci 2016. 
 
PÍSEK 
Dostavba výrobní haly a 
novostavba skladového přístřešku 
pro společnost s.n.o.p. cz  
Jedná se o projekt design & build – to 
znamená, že zajišťujeme projekční 
činnost vypracováním dokumentace 
k provedení stavby a kolaudaci. Práce 
zahrnují úpravy ve stávající hale, 
přístavbu nezateplené haly s nosnou  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ocelovou konstrukcí, zastřešení 
parkoviště včetně opláštění a 
přístavbu dílny údržby strojů. Termín 
dokončení je stanoven na červen 2016. 
 
PRAHA 
Odkaz budoucnosti v Národním 
muzeu 
Co se děje na Národním muzeu? 
Vezmeme to pěkně od podlahy –  
v suterénech se začínají betonovat 
technologické kanály a v místě 
budoucí spojovací chodby se  
připravují další průzkumné vrty  
a rozbory – to proto, že zde byla 
zjištěna odlišná geologie podloží.  
V nadzemních podlažích se rozebírají 
hrubé dřevěné podlahy a připravují se 
na zatažení technologií do žlabů pod 
nimi. Zpracovávají se restaurátorské 
záměry na interiérové prvky a už je 
také téměř hotová stavební obálka 
plejtváka myšoka. Probíhají práce 
na zastřešení věží a demontáži 
kamenných balustrád na střeše, 
provádí se repasování oken – vnitřní 
křídla jsou opravována mimo stavbu,  
rámy se opalují a restaurují přímo na 
stavbě. Současně jsou opravovány 
a restaurovány fasády do 
Čelakovského sadů a na Václavské 
náměstí. Proběhla demontáž cibule 
hlavní věže, kde byl uložen odkaz 
budoucnosti v zatavené obálce. Kromě 
dokumentace o minulé rekonstrukci a 
fotografií z postupu výstavby v ní byla 
nalezena také platidla, památeční 
medaile muzea a noviny Pražský 
večerník. Práce probíhají samozřejmě 
i mimo hlavní budovu muzea. Na 
objektu budoucího náhradního zdroje 
pro muzeum probíhají zemní práce, 
současně běží přípravy na realizaci 
spojovací chodby – dokončují se 
přeložky sdělovacích kabelů a plynové 
přípojky ve Vinohradské ulici.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POHOŘELICE 
Dostavby administrativy  
a vestavba sociálního zařízení 
v hale 
Zákazníkem je společnost s.n.o.p. 
cz. Zakázka je realizována jako 
design & build projekt. Naše práce 
znamenají přístavbu administrativní 
budovy včetně dvou spojovacích 
krčků s výrobní halou, dále systém 
betonových patek a betonové prahy 
pod celou nosnou ocelovou konstrukcí, 
a také střešní konstrukci. Realizujeme 
i vnější plášť a sendvičové PU panely, 
bude provedena také vestavba 
sociálního zařízení v hale. Termín 
dokončení je plánován na říjen 2016. 
 
PRAHA 
Monolitické konstrukce bytového 
projektu Výhledy Barrandov 
Jedná se o realizaci monolitu objektů 
A, B, a G. Celý projekt zahrnuje 
výstavbu bytových domů A a B s 9 
NP (celkem 269 bytových jednotek) 
propojených s objektem garáží G se 2 
PP (264 parkovacích stání). Naše práce 
znamenají provedení kompletních 
monolitických konstrukcí včetně 
výtahových šachet, balkonových 
konstrukcí a dalších. Zákazníkem je 
BAK stavební společnost a termín 
pro dokončení zakázky je prosinec 
2016.  Na stejném projektu budeme 
realizovat také kompletní fasády a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zateplovací kontaktní systém všech tří 
objektů. Termín dokončení je stanoven 
na duben 2017.   
 
 
 
PREFA PRO

 
 
LÁNY 
Zajištění svahu v lokalitě 
Lánské obory 
Dodání prefabrikátů prostorového 
charakteru s „vymývaným“ povrchem  
v podobě přírodního kameniva frakce 
32/64 v množství 4 000 kusů. 
 
TRNAVA a VAŽEC (SK) 
Realizace svodidel 
Jedná se o prefabrikovaná svodidla 
typu S97 výšky 1 200 mm  
v jednostranném i oboustranném 
provedení v množství 3 500 kusů. 
 
BRNO 
Realizace svodidel na Pražské 
radiále 
Dodání prefabrikovaných svodidel 
typu S97 výšky 1 100 mm  
v jednostranném i oboustranném 
provedení v množství 776 kusů.  
 
NOSNÍKY D1-035 
Mostní prefabrikované nosníky  
dodatečně předpínané vylehčeného 
průřezu typ „Petra“ v množství 42  
kusů. 



 
 
ZPRÁVY ZE SKUPINY 
 
CASTOR INTERNATIONAL 2016 
 
Úpis akcií od 23. května  
do 10. června 2016 
V květnu 2016 proběhla ve všech 
společnostech VINCI nabídka 
prodeje podílů ve společnosti 
jejím zaměstnancům. Týká se to 
společností, ve kterých má VINCI více 
než 50% podíl. 
Investičního plánu se mohli zúčastnit 
všichni zaměstnanci, kteří jsou v 
pracovním poměru ve společnosti, 
která je členem mezinárodního 
programu skupinového akciového 
spoření, a kteří v den úpisu byli ve 
společnosti zaměstnáni alespoň po 
dobu 6 měsíců, po sobě jdoucích nebo 
nikoliv, za posledních 12 měsíců. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VLTAVA RUN 2016 
Hned tři společnosti Skupiny SMP se 
v polovině května zapojily běžeckého 
závodu Vltava Run. Jedná se o závod 
pro 12členné týmy, kdy se jednotliví 
běžci střídají na trase, která kopíruje 
tok Vltavy (start je tradičně u pramene 
Vltavy, cíl v pražském Braníku) a je 
dlouhá 360 km. 
Tým ARKO TECHNOLOGY běžel už 
podruhé, zopakoval skvělý výkon 
(byť oslaben o svou největší oporu) 
a doběhl na bezvadném 49. místě. 
Společný tým PRŮMSTAVu a SMP CZ 
si letos odbyl svou premiéru a závod 
dokončil na 128. místě (celkem se 
registrovalo 250 týmů). Pokud byste se 
v příštím roce chtěli zapojit, neváhejte 
a přidejte se!   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CO JE NOVÉHO? 
 
PRŮMSTAV A SMP CZ NA 
SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 
Obě společnosti mají nově vlastní 
profil na sítích Facebook a LinkedIn. 
Cílem je oslovit studenty, budoucí 
kolegy, partnery a spolupracovníky - 
touto cestou jim chceme společnosti 
blíže představit a prezentovat naše 
projekty, úspěchy a zajímavé akce, 
které společně připravujeme. 
Budeme rádi, když s námi budete 
sdílet informace, fotky a videa 
týkající se projektů, na kterých 
právě pracujete – my je pak budeme 
posílat dál do světa. A samozřejmě, 
když budete stránky sledovat a naše 
příspěvky sdílet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPOLEČNOST STAVBY MOSTOV 
SLOVAKIA 
oficiálně změnila svůj název na 
„SMS a.s.“ Kolegové, přejeme vám 
mnoho dalších úspěšných projektů 
a působení na stavebním trhu pod 
novým názvem! 
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI 
PRŮMSTAV  je k dispozici na 
intranetu a webových stránkách. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VINCI 
V ČESKÉ REPUBLICE informuje 
o podpořených projektech v roce 2015. 
Podívejte se na stránky 
www.nadacevinci.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI 
SMP CZ je k dispozici na intranetu  
a webových stránkách.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ 
 
ČERVEN 2016

7. 6. 2016  
Zasedání výběrové komise Nadace VINCI 
v České republice 

8.-12. 6. 2016 
Mezinárodní vozíčkářský antukový 
tenisový turnaj mužů a žen VINCI 
Wheelchair Czech Open 2016

10.–11. 6. 2016 
Společný výlet na Máchovo jezero 
(PRŮMSTAV) 
 
17.–18. 6. 2016 
Společný výlet na Malou Skálu  
(SMP CZ) 
 
6.-24. 6. 2016  
Sbírka Dobrý soused  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Červen 2016, N°1ZPRÁVY ZE SKUPINY | VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE VE SKUPINĚ SMP  
CO JE NOVÉHO & KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ
04

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

ROČNÍ ZPRÁVA 2015

NADACE
VINCI
Výroční zpráva 2015

SPOLEČNĚ  
E-LETTER SKUPINY SMP  
Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, tel.: +420 222 185 111, www.smp.cz   
REDAKČNÍ RADA: Martin Doksanský, Ivana Hlochová, Pavel Kameník,  
Rafael Moreno   
REDAKCE: Jitka Mejzrová, Zuzana Přibilová   
GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ: Kateřina Černá 

CENA ZA INOVACI SKUPINY  SMP ČEKÁ NA VAŠE PŘÍSPĚVKY 
Soutěže se může zúčastnit každý  zaměstnanec Skupiny SMP, pracovní  
kolektiv anebo jednotlivec. Jejím účelem je vytvořit prostor pro Vaše  
nápady a napomáhat jejich šíření ve společnostech. Vedení Skupiny SMP  
Vás proto vyzývá, abyste předložili své inovační návrhy v jedné ze čtyř  
následujících kategorií: POSTUPY  a TECHNOLOGIE, MATERIÁLY   
a NÁSTROJE, MARKETING a SLUŽBY,  MANAGEMENT. 
 
ČASOVÝ ROZVRH: 
 
15. 2. – 30. 9. 2016 
Zasílejte své návrhy na brnusak@smp.cz. 
 3. 10. – 15. 11. 2016  
Vaše návrhy budou posouzeny odbornou  
porotou a budou vybrány  ty nejlepší inovace. 
konec listopadu 2016   
Uskuteční se slavnostní vyhlášení a předání cen.

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE VE SKUPINĚ SMP 

Pro posílení našich týmů hledáme kolegyně a kolegy s praxí, 
absolventy středních průmyslových škol stavebních a také 
studenty vyšších ročníků stavební fakulty, kteří spojují svou 
profesní budoucnost se stavebnictvím. 

STAVBYVEDOUCÍ  
Vodohospodářské a dopravní 
stavby 
SMP CZ - Praha, stavby na území 
České republiky 
 
MISTR STAVEBNÍ VÝROBY   
Vodohospodářské a dopravní 
stavby 
SMP CZ - Praha, stavby na území 
České republiky 
 
PŘÍPRAVÁŘ  
SMP CZ - Plzeň 
 
TESAŘ 
Dopravní stavby 
SMP CZ - stavby na území České 
republiky 
 
MISTR PRO ŘÍZENÍ PROVOZU 
ARMOVNY 
PRŮMSTAV - Zápy 
 
MISTR STAVEBNÍ VÝROBY  
Monolitické konstrukce 
PRŮMSTAV - Praha, stavby na území 
České republiky 
 
 

KALKULANT/PŘÍPRAVÁŘ 
FREYSSINET CS - Zápy 
 
ŽELEZOBETONÁŘ 
PREFA PRO - Zápy 
 
OBRÁBĚČ DÍLŮ OCELOVÝCH 
KONSTRUKCÍ (na konvenčních 
strojích – frézka, soustruh, karusel) 
 
ZÁMEČNÍK, SVÁŘEČ, OBSLUHA 
CNC PÁLIČKY 
OK Třebestovice - Třebestovice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NADACE VINCI  
V ČESKÉ REPUBLICE 
V červnu se sešla výběrová komise Nadace VINCI a spolu podpořila souhrnnou 
částkou 416 840 Kč projekty organizací, které ji požádaly o podporu. Jedná 
se o Společnost E, Charitu Kojetín, Institut pro památky a kulturu, Středisko 
křesťanské pomoci v Plzni, Lomikámen, Jako doma – Homelike a Život bez 
bariér. Více informací o podpořených projektech najdete na  
www.nadacevinci.cz. 


