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„Aktuálně zdárně dokončujeme montáž prvního ze dvou
ocelových železničních mostů přes Olši na optimalizaci
trati Český Těšín – Dětmarovice v km 338,337. V tomto
případě se jedná o kompletní dodávku zajišťovanou naší
společností. Tím jsme se zařadili mezi pár vyvolených
firem na našem stavebním trhu, které jsou schopny
podobnou dodávku realizovat,“
říká Tomáš Chlasták, ředitel společnosti OK Třebestovice.
naše v ýrobky na Slovensko. Zajímavá je ovšem naše
spolupráce se společností FREYSSINET Products
Company, pro kterou v yrábíme lamelové mostní závěry
do celého světa. Proto se s mostními závěry od nás
můžeme setkat na mostech nejen v Evropě (Francie,
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třeba ve Vietnamu, Indonésii či Nigérii.
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Jaké zakázky řadíte mezi vaše nejvýznamnější a
nejzajímavější?

V jaké oblasti stavebnictví se společnost OK Třebestovice
pohybuje?

Společnost OK Třebestovice, založená v roce 2014,
je obchodní organizací historicky navazující na
v ýrobny ocelov ých konstrukcí a nové představy a vize
mateřských společností SMP CZ a EUROVIA CS.
Hlavním zaměřením společnosti jsou dodávky
ocelov ých konstrukcí pro dopravní stavby, jako jsou
ocelové mostní konstrukce a portály dopravního
značení, včetně speciálních ocelov ých konstrukcí
-mostních ložisek a závěrů.
Na jakých zakázkách aktuálně pracujete a na jaké se
připravujete?

Aktuálně zdárně dokončujeme montáž prvního ze dvou
ocelov ých železničních mostů přes Olši na optimalizaci
trati Český Těšín – Dětmarovice v km 338,337. V tomto
případě se jedná o kompletní dodávku zajišťovanou naší
společností. Tím jsme se zařadili mezi pár v y volených
firem na našem stavebním trhu, které jsou schopny
podobnou dodávku realizovat. V průběhu září tohoto
roku očekáváme dodávky materiálu pro druhý most,
a tím pro nás začne rádoby druhý poločas na této
zakázce, ale již teď bych rád osobně poděkoval všem
zainteresovaným za zvládnutí poločasu prvního.

Zaměřujete se na trh v České republice nebo máte
zkušenosti také ze zahraničí?

Samozřejmě, naše společnost z důvodu uspokojování
potřeb mateřských společností musí působit a dodávat

Pro mě osobně v ýznamnou zakázkou byla v ýroba
chodníkov ých panelů pro tramvajový most přes Dunaj
v Bratislavě, kterou jsme realizovali v roce 2015. Ta nás
představila jako schopného výrobce velkého množství
ocelov ých konstrukcí v požadovaných, a vzhledem ke
způsobu montáže celé mostní konstrukce (postupným
v ýsunem), striktních termínech. Co víc si v začátcích
společnosti (necelý rok existence) přát.
Za velice zajímavou zakázku považuji dodávku
mostních závěrů na dálniční estakádu u Žiliny (D3,
Strážov-Brodno), kde jsme se museli v ypořádat na
poměry České a Slovenské republiky s velice velkými
dilatačními pohyby (maximální světlost 861 mm). Což
se nám povedlo dodávkou prstov ých závěrů typu WP
o velikosti 1 450, které jsou nyní největšími známými
instalovanými závěry tohoto typu na světě.
Aktuálně pro mě nejv ýznamnější a nejzajímavější
zakázkou je již v ýše zmiňovaná kompletní dodávka
železničních ocelov ých mostů přes Olši u Dětmarovic,
která jasně ukazuje, jak se naše společnost za čtyři roky
existence zase o velký krok posunula.
Nabízíte výjimečnou specializaci, know-how?

Jednoznačně. Jsme v ýrobcem svařovaných ocelov ých
konstrukcí velkých rozměrů a hmotností a speciálních
ocelov ých konstrukcí v podobě mostních závěrů
a ložisek. Jako takoví jsme technologicky pro tuto
v ýrobu v ybaveni a přizpůsobeni, včetně zaměstnanců
s potřebnými znalostmi a zkušenostmi. Bohužel
nedostatek potřebných kapacit těchto zaměstnanců
brání v dalším rozvoji a růstu naší společnosti a je
aktuálně největší problém, kterému my a celý pracovní
trh v České republice momentálně čelíme. Toto téma je
už ovšem pro jinou debatu.
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VINCI CONSTRUCTION V SRDCI SPOLEČENSKÝCH VÝZEV
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STAVBA MĚSÍCE

Rekonstrukce mostu přes
přehradu Hracholusky na
trati Pňovany-Bezdružice
SMP CZ: Ke konci minulého roku vypsala Správa
železniční dopravní cesty společně s Plzeňským
krajem veřejnou soutěž na dodavatele rekonstrukce
mostu přes přehradu Hracholusky u obce Pňovany
podle projektu firmy TOP CON SERVIS. V soutěži
vyhrálo sdružení firem SMP CZ (lídr) a MCE Slaný. Po
podpisu smlouvy o dílo začátkem roku došlo k předání
staveniště a zahájení přípravných prací. Nejdůležitější
práce proběhnou ve druhé polovině roku, v nepřetržité
výluce v trvání 120 dní, a to od 23. července
do 19. listopadu 2018.

Rekonstrukce mostu
Rekonstrukce mostu se týká v ýměny nosné
konstrukce na přechodu trati přes vodní tok Mži ve
v ýšce cca 38 metrů nad běžnou provozní hladinou
Hracholuské přehrady. Jedná se o most o 5 polích,
z nichž dvě krajní jsou kamenné klenbové a tři
vnitřní jsou shodné ocelové příhradové konstrukce s
mezilehlou prvkovou mostovkou s rozpětím 3 x 57 m.
Celková délka rekonstruovaného mostu je 208,4 m
včetně křídel. Spodní stavba sestává ze dvou vysokých
kamenných relativně štíhlých pilířů založených
v údolí řeky. Původní stavba tohoto mostu byla
realizována před více než sto lety a před napuštěním
Hracholuské přehrady, takže dnes stojí pilíře ve
vodě. Další dva pilíře a obě opěry jsou postaveny v
horní části údolního svahu a jsou součástí krajních
klenbových konstrukcí. Rekonstrukcí dojde k výměně
tří hlavních ocelov ých polí a k zesílení spodní stavby
injektážemi. V rámci stavby bude vyměněn kolejový
svršek včetně předpolí a na návodní straně mostu
05

bude dobudována lávka pro pěší a cyklisty. Opravený
most má být zprovozněn pro železniční dopravu v
listopadu 2018 a stavba bude kompletně stavebně
hotová včetně navazujících stezek pro pěší do ledna
2019.
Stavba začala po dohodě se soukromým majitelem
lesa, s nímž byla sepsána smlouva o přístupu a
pronájmu pozemků dočasného záboru nezbytně
nutných pro realizaci, a bylo provedeno nejnutnější
kácení stromů v obvodu stavby. Kolem spodní
stavby bylo zbudováno lešení pro opravu a zesílení
kamenných opěr a pilířů. Po zjištění neúnosného
podloží a nekvalitní části stávajícího svahu
železničního náspu pod montážní plošinou bylo nutno
změnit její založení, a to odtěžením neúnosných
vrstev a jejich nahrazením armovanými zeminami.
Na takto kaskádovitě zpevněném terénu byla v
květnu smontována podpěrná ocelová konstrukce o
rozměrech cca 62,2 x 15 m sestávající ze stojek Pižmo
a vodorovných nosníků HE 800B, na niž se postupně
provede předmontáž všech tří polí nosné konstrukce.

Nová nosná konstrukce
Výměna tří hlavních příhradov ých polí nosné konstrukce
proběhne netradičním způsobem montáže. Nová nosná
konstrukce o hmotnosti 181 t/jedno pole se kompletně
smontuje na předpolí na montážní plošině, příčně a podélně
se pomocí speciálního rámu na tef lonech v obrácené poloze
břichem vzhůru v ysune nad budoucí místo trvalého osazení.
Zde se v ysokopevnostními tyčemi stará i nová konstrukce
spojí mostovkami k sobě, obě se pomocí lisů nadzvednou
a na konci uchytí do speciálně pro tento účel vyrobených
půlených otáčedel opřených o úložný práh opěry a pilíře.
Pomocí malých lisů pak dojde k postupnému otočení obou
sepnutých konstrukcí o 180° do polohy nová dole, stará
nahoře. Obě konstrukce se poté od sebe rozepnou, stará se
v ysune zase břichem vzhůru na předpolí, kde se rozpálí a
nová se spustí na nová kalotová ložiska a usadí do definitivní
polohy. Tato operace se postupně identicky zopakuje
na dalších dvou polích. Manipulace pomocí otáčedla je
v yprojektována tak, aby při otáčení byly v každé poloze obě
konstrukce v rovnováze a spodní stavba (speciálně vysoké
štíhlé kamenné pilíře) nebyly namáhány ohybem. Pro tento
účel bude stará konstrukce po zesílení urezlých příčníků a
posílení zavětrování před manipulacemi orientačně zvážena
a bude stanovena poloha jejího těžiště. V případě, že se zjistí
nerovnováha obou konstrukcí, dojde k jejich dov y vážení.
Pro osazení otáčedel budou obě kamenné opěry na svislo
odříznuty a ubourány o cca 1,1 m. Po usazení nosných
konstrukcí do definitivních poloh s připnutými ložisky a
klínov ými deskami dojde k podlití ocelov ých podložiskov ých
bločků plastmaltou, v yarmování a zabetonování nov ých
úložných prahů opěr a pilířů a k betonáži závěrných zídek.
U obou opěrov ých pilířů dojde k přezdění poprsních zdí
a spádov ých betonů pod izolace. Po zaizolování kleneb a
zabetonování tvrdé ochrany izolace betonem s Kari sítí
bude položeno kolejové lože a železniční svršek typu S49 s
dřevěnými pražci. Na příhradov ých mostních polích budou
uchyceny dubové mostnice a dokončena v ýměna kolejového
svršku, zábradlí a provedena rekonstrukce úrovňového
přejezdu na lesní cestě.

napnutým do ocelov ých rámů. Opěry by měly pokračovat
rampami vedenými po terénu obou stávajících břehů,
které by měly navazovat na síť místních stezek pro pěší a
cyklotras.

V současné době se realizuje zesílení spodní stavby a
krajních kleneb cementov ými tlakov ými injektážemi, svislé
závrtové skalní kotv y pro uchycení krabic pod ložiska a
provádí se sestavování nosné konstrukce na montážní
plošině.
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Lávka pro pěší
Součástí stavby pro Plzeňský kraj je jako sdružená investice
lávka pro pěší, která bude umístěna na návodní straně
nového mostu. Její tvar sleduje dolní pasy příhradov ých
nosníků všech tří hlavních polí. Na obou koncov ých
břehov ých částech jsou pak zakončeny rovnými poli s
železobetonov ými opěrami založenými na mikropilotách.
Podlaha lávky je z ocelových pororoštů, které nev yžadují
žádnou zimní údržbu a zábradlí je ze síťoviny s lankem

Co závěrem popřát této stavbě? Aby se kolektivu pracovníků
SMP CZ ve spolupráci s firmou MCE Slaný stavba společně
bezpečně podařila a aby se stavba provedená touto
mostařsky ojedinělou technologií stala na dlouhou dobu
ozdobou naší společnosti.

01 Pohled na most a přehradu Hracholusky
02 Milovníci železnice si přijdou na své
03 Zesilování spodní stavby
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návrhu projektanta. Výšky základových bloků byly v
rozmezí 450–900 mm.
Podepření konstrukcí mostu v holešovické části „A“ bylo
řešeno systémem PERI Rosset HD, v libeňských částech
„I-VI“ a „C“ pak pomocí prvků PIŽMO. Materiál PERI
byl zvolen z důvodu špatně přístupných uzavřených
prostor části „A“ mostu, a tím pádem bylo nutné použít
lehký materiál umožňující následnou aktivaci pomocí
hydraulických lisů.
Kontaktní liniové podepření je řešeno dvojicemi
propojených ocelov ých válcovaných nosníků (HEB 260,
S235, v libeňské části „C“ pak HEB 360, S355). Propojení
nosníků HEB je provedeno přerušovanými tupými svary
délky 50 mm po 0,5 m v horní a dolní pásnici. V místě
uložení nosníků na bárky byly navrženy tři v ýztuhy
stojiny z obou stran nosníku HEB z P8, materiál odpovídá
materiálu daného HEB. Na profily HEB je montážně
upevněn plech P6, S235 ve tvaru žlabu. Jeho propojení
s nosníky HEB bylo navrženo bodov ými svary po 1 m z
obou stran. Následovalo zdvižení podpěrné konstrukce
pod trámy nosné konstrukce tak, aby vzdálenost mezi
horním lícem vany a dolním lícem nepoškozené krycí
vrstv y betonu trámu nosné konstrukce byla 20 mm.
Prostor vany je v yplněn samonivelační, respektive
samozhutnitelnou, rychle tuhnoucí hmotou s válcovou
pevností minimálně 25 MPa. Maximální tloušťka hmoty
vně trámu nosné konstrukce je 100 mm.
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běžná údržba a kontroly odborně způsobilé osoby podle
předem schváleného plánu údržby, který je nastaven na
dva roky.
„Rád bych tímto poděkoval všem pracovníkům, kteří se
podíleli na realizaci této bleskové akce. Poděkování patří
za velmi pružnou reakci a nasazení i firmám ze skupiny –
společnostem OK Třebestovice, PREFA PRO
a FREYSSINET CS,“ říká vedoucí střediska Josef Fiala.

01 Podepření Pižmo v části C
02 Podepření Pižmo v části I-IV
03 Koordinační situace

Aktivace konstrukce pomocí lisů probíhala
synchronizovaně pro jednotlivé části tak, aby v jejím
průběhu byly v každém lisu podepření příslušné části
stejné síly, respektive napjatost.

Odstranění havarijního
stavu Libeňského mostu
SMP CZ: Začátkem letošního roku společnost SMP CZ pracovala na odstranění havarijního stavu Libeňského
mostu přes Vltavu v Praze.

Staveniště bylo předáno v lednu 2018, kdy rovněž
započaly práce a dílo bylo předáno na konci února
objednateli, Technické správě komunikací hlavního
města Prahy.
Odstranění havarijního stavu Libeňského mostu,
objektů V-009 a X-565, spočívalo v podepření
rámových konstrukcí částí mostu označeného na
straně holešovické „A” a na straně libeňské „I-IV”, „C”
a „L” umístěním podpěr. Projektovou dokumentaci
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zpracovala firma PONTEX na základě závěrů
Kloknerova ústavu. Provádění výkopů a založení
základových spár vycházelo z požadavku na jejich
minimální únosnost, která byla stanovena na 175 kPa.
Pro základové konstrukce dočasného podepření byly
navrženy základové patky a pásy z betonu C20/25
vyztuženého K ARI sítěmi s průměry příčné a podélné
8 mm výztuže B500B v rastru 100 x 100, případně
B500A a cca 100 kg/m³. Tvarové řešení a umístění
základů vycházelo z místních podmínek
SPOLEČNĚ / N°2/2018, březen-červen 2018

Maximální síly v podepření při aktivaci jednotlivých
podepření částí mostu:
• holešovická část „A“ = 60 kN
• libeňská část „I-VI“, rámové pole 3 = 30 kN
• libeňská část „I-VI“, rámové pole 5 = 30 kN
• libeňská část „C“ = 60 kN
V libeňské části „L“ bylo navrženo zesílení stojky sloupu
pod trámem T2, který částečně podpírá konstrukce
částí „M-L“. Zesílení bylo navrženo metodou kotvené
obetonávky o tloušťce 200 mm. V podélném směru je
obetonávka kónická a je navržena od úrovně 0,1 m nad
stávající podlahou.

02

Kotvení obetonávky se stojkou bylo navrženo
prostřednictvím trnů z betonářské výztuže B500B
vlepené chemicky do vrtů o průměru 12 mm a délce
200 mm. Obetonávka byla provedena ze samozhutnitelného betonu SCC 30/37 XF a v yztužena vázanou
betonářskou v ýztuží B500B běžných profilů,
cca 100 kg/m³.
Nyní probíhá monitoring sedání konstrukcí, pravidelná
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nosná konstrukce včetně v ybavení a vozovkov ých vrstev.
Na spodní stavbě byly dle požadavku dokumentace
odbourány stativ y pilířů a úložné prahy opěr. Po zjištění
stávajícího stavu byla navíc odbourána pro jejich
nev yhovující stav i křídla opěr. Všechny bourací práce
byly vzhledem k chráněné krajinné oblasti, zejména pak s
ohledem na řeku, prováděny za přísných opatření.

Rekonstrukce
mostu u obce
Cihelny
SMP CZ: Mostní objekt se nachází na silnici I. třídy
mezi obcemi Teplička a Cihelny a je součástí hlavního
silničního tahu mezi krajskými městy Plzeň a Karlovy
Vary. V roce 2018 se oprava tohoto mostu stala největší a
nejsledovanější na tomto dopravním spojení.

01

Most překonává řeku Teplička a nachází se v Chráněné
krajinné oblasti Slavkovský les. Objednatelem je
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlov y Vary. Most
byl s několika dalšími mosty postaven v rámci přeložky
silnice v roce 1978. Důvodem oprav y byl jeho špatný
stavebně-technický stav, zejména pak prefabrikovaných
nosníků K A-67, kdy nevhodným řešením odvodňovacích
prvků došlo k perforaci kabelov ých kanálů předpínací
v ýztuže a následnému poškození samotných kabelů
předpínací v ýztuže.
Dle připravené zadávací dokumentace měla celá oprava
probíhat za omezeného provozu po polovinách s dobou
v ýstavby 7 měsíců. V rámci předv ýrobní příprav y akce
se podařilo projednat a zrealizovat objízdnou trasu po
souběžné místní komunikaci. Tu je možno, díky jejím
stavebním úpravám a nutnému podepření mostu, užívat
v šíři pro dva jízdní pruhy, a tím bez omezení doprav y.
Dalším bonusem tohoto řešení bylo zkrácení celkové
doby v ýstavby na pouhých 5,5 měsíců, což přivítal jak
objednatel, tak veřejnost. Největší plus tohoto řešení je
ale pochopitelně provedení nosné konstrukce, izolace a
vozovkového souvrství v plné šíři bez pracovní spáry, což
znamená eliminaci rizik poruch v budoucím provozu.
Provádění stavby
Předání staveniště proběhlo 16. dubna 2018 a tentýž den
byla zahájena stavba. V rámci ní se kompletně odstranila
09
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Nová spodní stavba byla provedena systémov ým
bedněním Peri. U opěr šlo o provedení dobetonávky
dříku včetně přední plentovací zdi. Následně byl
proveden standardní úložný železobetonov ý práh včetně
nov ých zavěšených křídel. Složitější na provedení byly
stativ y obou pilířů. Důvodem byl jejich tvar, jsou na
obou převislých koncích ukončeny v oblém kruhovém
poloměru. Komplikací byl pak i přístup, kdy oba pilíře
jsou umístěny jednou stranou do koryta řeky. Tady byl
použit závěsný systému bednění včetně pochozích lávek i
pro budoucí možnou montáž nosníků, osazování ložisek a
bednění příčníků.
Vrcholem velmi náročného období na přelomu měsíců
června a července, kdy byla provedena v podstatě
kompletní popisovaná spodní stavba, byla montáž
nosníků „T“ o rozpětí 17 200 mm a v ýšce stojky h = 850
mm. Před samotnou montáží byla u obou opěr zřízena
podpůrná skruž z prostorového lešení ST100. Nosníků je
celkem 18 (3 x 6 kusů) a vzhledem k náročnému přístupu
ke korytu řeky musely být osazovány z obou předpolí
autojeřábem o nosnosti 600 tun. Menší komplikací byla
montáž středního pole. Kvůli velké šikmosti mostu
nebyl ani tento jeřáb schopen bezpečně jeden z nosníků
osadit. „V této situaci ale předvedli své schopnosti chlapci z
montážní čety, kteří po průzkumu terénu v podstatě bez větších
prostojů, zmobilizovali další jeřáb o nosnosti 100 tun, a díky
suchému počasí ho umístili k řece. Poté již díky jeho pomoci
montáž proběhla bez problémů, a dokonce i dle původního
časového předpokladu. Pochopitelně jak výrobu, tak montáž
zajistili kolegové z PREFA PRO a jejich spolupráce a přístup byly
příkladné,” říká ředitel závodu Severozápad Václav Vlček.
Následné práce jsou již standardními pro tento typ
objektu. Spřažená železobetonová deska včetně příčníků,
izolace a římsy provedené z lícních prefabrikátů. Po
odbednění příčníků ještě následuje sanace původních
částí spodní stavby, zpětná úprava v okolí koryta řeky
a dlažby. „Z důvodu krátkého termínu realizace je ale jasné,
že ani na den zde nemůžeme ztratit koncentraci a je nutno
pokračovat v nastaveném tempu práce až do konce září, kdy
bude celá stavba dokončena a most zprovozněn,“ dodává
Václav Vlček.
Pro divizi 7 se jedná o stěžejní mostařskou akci v tomto
kalendářním roce a je na místě touto cestou poděkovat
celému realizačnímu týmu včetně všech dělnických
profesí, které se na akci podílejí, za vzorný přístup a
kvalitně odvedenou práci.
10

Rekonstrukce
Negrelliho
viaduktu
FREYSSINET CS: Negrelliho viadukt, dnes někdy také
označován jako Karlínský, spojuje Masarykovo nádraží
v Praze přes ostrov Štvanici s nádražím v Bubnech. Je
historicky prvním pražským železničním mostem přes
Vltavu a v současné době druhým vůbec nejstarším
pražským mostem přes Vltavu. Po proudu Vltavy je
pak třináctým pražským vltavským mostem, nejdelším
železničním a celkově třetím nejdelším mostem v
Česku.

STR ABAG Rail a AVERS, má řešit nevyhovující
stav mostní konstrukce, železničního svršku,
zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení
a trakčního vedení, měla by být snížena i hlučnost
provozu vlaků. Investorem je Správa železniční
dopravní cesty, projektovou dokumentaci v ypracovala
firma SUDOP PR AHA. Rekonstrukce bude probíhat v
období 04/2017 – 12/2019 za úplné v ýluky provozu na
mostě.

Historie
Karlínský viadukt byl postaven jako součást drážďanské
větve projektu Severní státní dráhy Olomouc–Praha–
Drážďany, o jejíž stavbě rozhodlo ředitelství státních
drah v roce 1842. Most byl budován od jara roku
1846, dokončen byl roku 1849 a slavnostně uveden do
provozu 1. června 1850.

Naše role
Společnost FREYSSINET CS zajišťuje, pro člena sdružení
HOCHTIEF CZ, sanace segmentov ých oblouků a
realizaci stříkaného betonu na rubu poprsních zídek a
na pilířích mostů.

Po svém dokončení měl 87 kamenných oblouků, z toho:

Sanace segmentov ých oblouků bude probíhat v roce
2019 a FREYSSINET CS zde použije materiál firmy SIK A.
Realizace stříkaných betonů začala v květnu a jejich
dokončení je plánováno ke konci letošního roku.

• 8 žulov ých segmentov ých oblouků nad rameny
řeky (25,29 m),
• 1 pískovcov ý segmentov ý oblouk (11,30 m) a
2 průchody pro pěší (nad dnešní Sokolovskou ulicí),
• 76 pískovcov ých půlkruhov ých oblouků o rozpětí
6,39 až 10,75 m.

01 Stříkání betonu na rubu kleneb
02 Stříkaný beton poprsních zdi

Stavba měla být svěřena českému projektantovi a
staviteli Janu Pernerovi, který již vedl stavbu trati
mezi Olomoucí a Prahou. Spolupůsobil při navrhování
trasy do Drážďan a zřejmě navrhl i současné vedení
Negrelliho viaduktu. V roce 1845 však podlehl
následkům zranění, které si přivodil při cestě vlakem,
proto stavbu dále řídil inženýr Alois Negrelli.
Most je dlouhý 1 110 metrů, do roku 1910 byl nejdelším
evropským mostem. Šířka mostovky mezi kamenným
zábradlím je 7,6 m. Negrelliho viadukt je zapsán na
Státním seznamu nemovitých kulturních památek.
Současnost
Oprava, kterou provádí sdružení firem HOCHTIEF CZ,
11
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Rekonstrukce
ocelového mostu přes
Olši na trati Český Těšín
– Dětmarovice
OK Třebestovice: Společnost OK Třebestovice se podílí
na kompletní rekonstrukci mostu v km 338,337 mezi
Karvinou a Dětmarovicemi v rámci optimalizace trati
Český Těšín - Dětmarovice.

Nosnou konstrukci tvoří dva samostatné mosty, každý
pro jednu kolej. Obě konstrukce jsou tvořeny ocelov ým
spojitým nosníkem o třech polích s dolní mostovkou.
Střední pole je v yztuženo obloukem. Rozpětí polí je
30 + 60 + 30 m. Celková délka konstrukce je 121 m.
Obě mostní konstrukce jsou stejné, pouze vzájemně
příčně posunuté o 4 m. Hlavní nosníky šířky 0,7 m
jsou v osové vzdálenosti 6,8 m, šířka mostu je 7,5 m,
světlá šířka mezi nosníky je 6,1 m a mezi mosty 0,4 m.
Celková v ýška nosné konstrukce je 11,65 m.

části konstrukce mostu 1, nyní se montuje druhá
část. Montáž zbý vající části mostu 1, včetně oblouku
probíhala během června a července. „Dokončeného
mostu 1 se dočkáme na konci letošního září, kdy bude
obnoven provoz na první koleji. Výstavba druhého mostu
bude probíhat v roce 2019“, uzavírá Daniel Skura.
01 Montář dílců
02 Namontované dílce před svařením
03 Výsun první části

Konstrukce je rozdělena v příčném směru na dva díly
hlavních nosníků, jeden díl mostovky. V podélném
směru pak na dva díly opěr, dva díly pilířů, po jednom
dílu krajního pole a tři díly středního pole – 9 dílů.
Každý oblouk se skládá ze 3 částí a 4 rozpěr.
Předmětem zakázky je v ýroba a montáž kompletní
ocelové konstrukce mostu včetně provedení
protikorozní ochrany a dodání mostních závěrů.
Konstrukce je montována metodou postupného
v ysouvání. Výsun probíhá od opěry OP1 směrem k
opěře OP2. Za opěrou OP1 byla zřízena montážní
plošina, jejíž součástí je v ýsuvná dráha. V těsné
blízkosti plošiny je postaven mobilní jeřáb, který ukládá
dílce do montážní polohy. Celá konstrukce se montuje
a v ysouvá o 960 mm v ýše, než je definitivní stav. Po
kompletním v ysunutí bude konstrukce o tuto v ýšku
spuštěna a uložena na ložiska. Montáže i vysouvání
jsou rozděleny na tři etapy. Nejdelší je poslední výsun,
jeho délka činí 52 m. Na v ýsunu a spouštění se úzce
podílí FREYSSINET CS.
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V polovině května úspěšně proběhlo v ysunutí první
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domu (kotelna, rozvaděče, odpady, úklidová místnost),
sklepní kóje a parkovací stání. Terén je výrazně svažitý
(výškový rozdíl přestavuje cca jedno podlaží), proto je vstup
do objektu řešen z 1. podzemního podlaží, kde se nachází
i vstupní chodba, poštovní schránky a další společné
prostory. Vjezd do garáží je rovněž z 1. podzemního podlaží
z ulice Musílkova. Vertikální spojení podzemních podlaží
je řešeno schodištěm a auto-plošinou. Ve třetím suterénu
je navržen parkovací systém s použitím zakladačů. Objekt
svým tvarem vytváří ve 2. nadzemním podlaží vnitřní
dvůr, který bude využíván pro potřeby dvou bytů. Ve
vyšších podlažích vznikají jeho uskakováním střešní plochy
a terasy. Část střechy nad 6. nadzemním podlažím je
navržena s extenzivní zelení.
Nadzemní část objektů M2A a M2B tvoří dva bloky. Výše
položený blok B je nižší a delší a obrací se do ulice Slávy
Horníka. Níže položený blok A je vyšší a obrací se do ulice
Musílkova. V suterénu jsou prostory garáží, které propojují
oba nadzemní bloky a mezi kterými se nachází prostor
vnitřního dvora se zelení.
Blok M2-B má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží.
Páté nadzemní podlaží je výrazně redukováno jen na
prostory v blízkosti schodišť.

01
01 Bytový projekt Victoria Košíře
02 Realizace monolitu

Výjimečný
rezidenční
projekt roste
v pražských
Košířích
15

PRŮMSTAV: Victoria Košíře je nejnovějším rezidenčním projektem
developerské společnosti Real-Treuhand Reality. Je výjimečný
nejen svým umístěním v klidné lokalitě pražských Košíř, ale také
vhodným zasazením do okolní zástavby. Společnost PRŮMSTAV zde
realizuje monolitické konstrukce pro generálního dodavatele, firmu
S-O-D Facility.

Blok M2-A má sedm nadzemních a jedno podzemní
podlaží. Objekt stupňovitě ustupuje v horních dvou
podlažích směrem od stávající zástavby u severozápadní
hrany pozemku. Vnitroblok bude převážně sadově upravený
a využívaný jako terasy přilehlých bytů. Obousměrný vjezd
a výjezd do podzemního podlaží s garážemi je situován při
ulici Musílkova v severozápadním rohu pozemku. Tento
vjezd je s podzemním podlažím objektu B propojen rampou.
Do objektu se vstupuje pěti schodišti. Výtahy jsou situovány
vždy v zrcadle schodiště.
Konstrukční systém objektů je železobetonový
monolitický nepravidelný stěnový systém. Svislé nosné
konstrukce tvoří železobetonové monolitické stěny.
Vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové
monolitické obousměrně pnuté desky. Objekty jsou
založeny plošně na železobetonové monolitické základové
desce. Konstrukce na styku se zeminou (základová deska
a vnější suterénní stěny) jsou navrženy jako tzv. bílá

vana z vodostavebního betonu. Celkově objekty formují
čtyři dilatační celky. Schodišťová ramena jsou provedena
jako prefabrikované konstrukce. V objektu je kromě
schodišť také osobní výtah. Šachta bude provedena jako
železobetonová konstrukce kompletně oddilatovaná od
okolních konstrukcí pro zabránění přenosu hluku či
případných vibrací a rázů. V objektu je navrhována autoplošina pro vertikální přepravu osobních vozidel. Šachtu
auto-plošiny tvoří železobetonová konstrukce, kompletně
oddilatovaná od okolních konstrukcí.
Svislé nosné konstrukce jsou železobetonové
monolitické stěny v tloušťkách 200 a 250 mm. Vnější
suterénní obvodové stěny jsou v tloušťce 350 a 425 mm z
vodostavebního betonu a společně se základovou deskou
tvoří tzv. bílou vanu.
Vodorovné nosné konstrukce tvoří obousměrně pnuté
železobetonové monolitické desky uložené na stěny. Stropní
desky nad 1. až 7. nadzemním podlažím jsou v tloušťce
cca 220-250 mm. Stropní desky nad 3. až 1. podzemním
podlažím a v části 1. nadzemního podlaží jsou v tloušťce
250 mm. Ve stropních konstrukcích jsou prostupy,
v nadzemních podlažích se jedná především o instalační
šachty a otvory pro schodiště mezonetových bytů. Ostatní
prostupy musí být doplněny v dalším stupni dokumentace
pro provedení stavby. Vykonzolované konstrukce balkónů a
teras oboustranně do venkovního prostředí jsou od hlavní
nosné konstrukce tepelně odděleny vloženými nosníky.
Takto připravené konstrukce není třeba tepelně „obalovat“.
Konstrukce balkónových konzol na rozhraní interiéru a
exteriéru, které nelze tepelně oddělit vloženým izolačním
prvkem, jsou ze strany exteriéru navrženy s celoplošným
zateplením v rámci skladeb podlahy, nebo v rámci skladby
obvodového pláště.
Parcela se nachází v území s vysokou mírou zastavění.
V okolí stavby jsou situovány budovy podobných
parametrů. Jedná se o náročnou stavbu v proluce s
minimálním prostorem pro zařízení staveniště. Z toho
vyplývá nutnost pečlivého plánování postupu výstavby,
nasazení jednotlivých prvků bednění, zásobování a
celkovou organizaci výstavby. Na stavbě jsou umístěné
dva stacionární jeřáby. Jejich vyšší únosnost pomáhá
nahrazovat mobilní čerpadla betonu za betonáže konstrukcí
badiemi.

Rezidenční projekt Victoria Košíře se skládá ze tří budov:
samostatného objektu M1 a organicky spojených objektů M2A a
M2B. Uvnitř tří navzájem propojených budov vzniknou soukromé
zahrady, které nabídnou příjemný odpočinek majitelům a jejich
rodinám. V objektech bude 76 bytů o dispozicích 1 + kk až 4 + kk, od
32 do 120 m2. Téměř každý byt má balkon nebo lodžii, terasu nebo
předzahrádku.
Ve třech podzemních podlažích budovy M1 jsou parkovací stání a
sklípky. V 1. až 7. nadzemním podlaží jsou rozmístěny pouze bytové
jednotky, v podzemních podlažích se nachází technické zázemí
SPOLEČNĚ / N°2/2018, březen-červen 2018
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Rekonstrukce krajních polí
bezpečnostního přelivu
vodního díla Nechranice
SMP CZ: Na začátku prosince 2017 společnost SMP CZ převzala staveniště pro rekonstrukci krajních polí
bezpečnostního přelivu. Rekonstrukce je prováděna ve sdružení, jehož členy jsou EU group Czech, LABSKÁ,
strojní a stavební společnost, Montážní a výrobní sdružení Mělník, Strojírny Podzimek a SMP CZ, které je lídrem.
Investorem je Povodí Ohře a dokončení je naplánováno na konec roku 2019.

Účelem stavby je rekonstrukce krajních polí
bezpečnostního přelivu Vodního díla Nechranice tak,
aby došlo ke zvýšení jeho bezpečnosti a nav ýšení
ovladatelného retenčního prostoru nádrže. V rámci
17

V současné době probíhají na stavbě bourací práce těžkou
mechanizací a speciálními stroji na hydrodemolici. Je
to poprvé, kdy se v takovém rozsahu v České republice
provádí. Hydrodemolice je způsob pro částečné nebo
úplné rozebrání betonové konstrukce vodním paprskem.
Podle použití technologie a strojního v ybavení
- robotem (plochy) nebo ručně (plochy a detaily) - je
možné rozpojit betonovou konstrukci v yšším tlakem
a menším množstvím vody, nebo menším tlakem a
větším množstvím vody. Na této stavbě se současně
používají oba způsoby, včetně technologie pro různé
typy betonov ých konstrukcí. Z důvodu technologických
postupů a bezpečnosti práce se tyto práce provádějí
velmi pomalu (cca 1-3 m/den).

V krajních pilířích přelivného objektu se v ybudují
strojovny pro umístění olejového hospodářství. K tomuto
účelu se v yužijí stávající komory v nejv yšším patře pilířů,
které budou f yzicky odděleny od přístupové šachty do
nižších pater objektu. Pro zajištění přístupu do strojoven
bude zřízen v jejich stropě nov ý přístupov ý otvor.

„Vlivem množství srážek v období od prosince 2017 až do dubna
2018 byla stavba na návodní části díla pohybem hladiny ve
vodním díle nepříznivě ovlivňována. Z důvodu odpouštění vody
z vodního díla středním polem jsme neměli možnost přístupu
na pracoviště. Doufáme, že už nám bude počasí dále přát,“ říká
vedoucí střediska Petr Hajdina.

Do každého přelivného pole se osadí dvojice dutých
klapek, podpůrné servoválce a vše se napojí na nově
zřízené hydraulické rozvody. Na pilíře se osadí vnější
zavzdušovací potrubí a nové zařízení bude připraveno k
použití.
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Vodní dílo Nechranice se nachází na řece Ohři, jižně
od Chomutova, mezi Kadaní a Žatcem. V roce 2018
probíhá rekonstrukce levého přelivu, v roce 2019
pravého přelivu.

speciální zařízení a deponie materiálů. Po demontáži
hydrostatických uzávěrů budou demontovány boční
těsnicí štíty, ložiska hradicí konstrukce i další
zabetonované části konstrukce. Vybourají se veškeré
původní zálivky a odbourá se podstatná část přelivné
plochy tak, aby byl v ytvořen dostatečný prostor pro
sklopení nové hradicí konstrukce. V tlačné komoře se
v yhloubí prostory pro osazení podpěrných servoválců a
do bočních pilířů se osadí vnitřní zavzdušovací trouby
1 000/300 mm. Osadí se boční štíty, nová ložiska pro
ukotvení duté klapky a ložiska pro servoválce, nainstaluje
se nové pancéřování dosedacího prahu. Vše se stabilizuje
zálivkami a dobetonuje se přelivná plocha v upraveném
tvaru.

stavby budou nevyhovující spustné segmentové
hydrostaticky ovládané uzávěry nahrazeny novými
klapkovými hradicími konstrukcemi, které umožňují
plynulou manipulaci za všech vodních stavů vody
v nádrži, a tím se zvýší bezpečnost vodního díla za
povodní.
V prostoru přelivu, respektive vývaru, v šířce 15 m
je zřízena část staveniště jako zázemí pro stroje,
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Součástí úprav na přelivném objektu bude i sanace
povrchů přelivného bloku a prvního dilatačního
celku koryta skluzu. Navrhuje se, v souladu se závěry
předběžného průzkumu, který provedla společnost
BETONCONSULT, mechanické odbourání povrchové
vrstv y betonu v tloušťce 15 až 25 cm na pilířích
přelivného bloku, bočních zdech skluzu a 30 cm ve dně
skluzu. Tím bude dotčena nosná výztuž. Navrhuje se,
její revizi a následně doplnění nov ými vložkami, které
budou připojeny k původní ponechané v ýztuži. Nová
vrstva betonu bude k sanovanému povrchu mechanicky
přikotvena trny ø 16 mm v počtu 8 ks/m2, na které bude
nová v ýztuž připojena svary.
Pro zv ýšení provozní spolehlivosti vodního díla bude do
středního pole instalován záložní zdroj elektrické energie
– dieselagregát o v ýkonu 40 kW. Ten bude umístěn na
galerii do blízkosti levého středního pilíře (v blízkosti
ocelového přístupového schodiště).

01 Práce na hydrodemolici
02 Celkový pohled na přeliv Vodního díla Nechranice, střední pole již
po rekonstrukci z roku 2013
03 Bourání přelivné plochy

02

Stavební část díla, hydraulické systémy, měření a
regulace, kamerový systém, intercom a elektro zajišťuje
v rámci sdružení SMP CZ, boční štíty a klapky budou
realizovat Strojírny Podzimek, provizorní hrazení.
Od zahájení prací na stavbě byl proveden sjezd do
v ý varu vodního díla, práce na rekonstrukci levého
přelivu, demontáže ocelové klapky včetně bočních štítů,
v ybourání části dna v ývaru a podchycení mostovky.

03

18

Zvýšení bezpečnosti
a retenční schopnosti
Kastelského rybníka
SMP CZ: Jednou z vodohospodářských akcí, kterou závod
Severozápad v tomto roce realizuje, je rekonstrukce hráze
Kastelského rybníka, který se nachází v záplavové zóně
Dnešického potoka na okraji obce Vstiš.

Na toku Dnešického potoka, který má délku necelých
14 km, byly v ybudovány dva rybníky. Nov ý Vstišský
rybník a o něco dále po proudu Kastelský rybník. Ten
nechal v ybudovat v roce 1670 probošt místního kláštera
Michael Kastl. Jedná se o průtočnou vodní nádrž, která se
řadí do III. kategorie vodních děl.
Úpravami dojde ke zv ýšení bezpečnosti a retenčních
schopností s maximálním v yužitím protékající vody
průtočnou vodní nádrží. Celkově se zv ýší i kapacita vodní
nádrže. Její nový retenční objem se navýší o 28 000 m3,
tedy na celkových 163 000 m3 a nový maximální
objem vody se navýší o 23 000 m3, tedy na celkových
278 000 m3. Stavba příznivě ovlivní vhodnější začlenění
vodního díla do uspořádání krajiny. Investorem akce je
Povodí Vltav y.
Samotná rekonstrukce byla započata v listopadu loňského
roku. Po zahájení stavby musel být prvotně odstraněn
oboustranný keřov ý nálet u přelivu na vzdušném líci v
ploše 2 x 250 m² a pokáceny stromy bránící technologii
oprav. Následně bylo provedeno zatěsnění hráze v délce
255 m do hloubky maximálně 11,5 m se zavázáním do
pravého rostlého břehu přelivu. Zatěsnění hráze bylo
provedeno tryskovou injektáží. Ta vytvořila masivní
stěnu vzájemně se přesahujících sloupů válcového tvaru
o průměru cca 0,90 m ve vzdálenosti 0,60 m. Tryskové
injektáže pro nás prováděla společnost SOLETANCHE
Česká republika, člen skupiny VINCI, a nutno zmínit,
že po stránce kvality bez problémů. Tyto práce byly
načasovány na celé zimní období a končily v únoru.
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Samotná hráz je rozdělena na dvě části. U obou částí
bude proveden těsnicí zářez s dosypáním koruny hráze
ze zeminy. Na jedné části bude zřízena zpevněná cesta
pro pěší v šířce 2 m. Bude provedena i nová rampa, která
bude sloužit také jako přístupová cesta. Vybuduje se nov ý
patní drén D2 s v yústěním do odběrné drenážní šachty

a patní, zasakovací drén D1 sloužící k odvodu nejen
případných průsaků z paty hráze, ale i k odvedení přítoků
povrchov ých vod.
V březnu byly zahájeny práce na kompletní přestavbě
v ýtokového objektu, který byl tvořen betonov ými zdmi
s kamenným obkladem. Tato konstrukce byla kompletně
odstraněna a postupně až do konce června byly budovány
nové železobetonové zdi po obou stranách v ýtoku:
levobřežní opěrná zeď včetně základu v délce 35 m;
pravobřežní opěrná zeď včetně základu v délce 50,5 m.
Náročné bylo zejména plošné založení. V průběhu
výkopových prací se objevilo hned několik silných
pramenů podzemní vody, které musely být odkloněny
a zabezpečeny tak, aby nebyla ohrožena úroveň
spodní vody v okolí. Toto vše však znamenalo zbrzdění
postupu prací, protože nebylo možné otevřít kompletní
základovou spáru pro celou délku objektu a následně
postupovat liniově. Vně těchto zdí jsou provedeny drenáže
a hutněný zásyp. Z líce bude zeď kompletně obložena
kotveným lomovým kamenem, stejně jako dno koryta,
které bude navíc zpevněno betonovou deskou.
Konečnou fází bude zřízení nových konstrukcí
bezpečnostního přelivu. To znamená v ybudování
železobetonového tělesa přelivu v délce 29,7 m, včetně
česlí v ýšky 0,45 m. Vrchní část je ve vrcholu vytvarována
tak, aby bylo možné ze strany v ýpusti plynule navázat s
dlažbou a ze strany rybníka v ytvořit plynulý nátok vody.
Snížením provozní hladiny a nav ýšením maximální
hladiny (po dosypání koruny hráze) se v ýrazně navýší
retenční prostor. Navýšením retenčních schopností
území se v ýrazně zlepší vzhled lokality, funkce
území, životní prostředí a dojde k v yužití a akumulaci
protékající vody. Stavbou dojde k podpoře významného
krajinotvorného prvku s výraznou ekologickou
funkcí vhodnou pro rozšíření biokoridoru pro výskyt
jak vodních, tak i ostatních živočichů a pro výskyt
vodních rostlinných společenstev. Vodní plochy s
navazujícími porosty tvoří kostru ekologické stability
území a doplňují stávající biokoridory.
20

Provádění
kanalizace
v aglomeraci
Sebedražie
na Slovensku
V červnu 2017 převzala společnost ARKO TECHNOLOGY
staveniště pro realizaci kanalizace v aglomeraci Sebedražie
na Slovensku. Jedná se o část investičního záměru
Středoslovenské vodárenské společnosti na odkanalizování a
čištění odpadních vod v okrese Prievidza. Cílem je vybudování
splaškové kanalizace v rámci tří obcí: Sebedražie, Cígeľ a Koš,
které budou vzájemně propojeny nově navrženým potrubím
odvádějícím splaškové vody do města Prievidza.

Stavba je dělena do tří stavebních objektů, z nichž obec Cígeľ
má projektovanou délku gravitační splaškové kanalizace
6 739 bm, Sebedražie má 8 440 bm gravitační kanalizace a
tlakovou kanalizaci se 4 čerpacími stanicemi o délce
887,3 m, Koš pak 652 bm gravitační kanalizace a cca 1 100 m
kanalizace tlakové. Tou jsou z čerpací stanice splaškové vody
obce dopravovány do katastrálního území obce Sebedražie.
Zde je tlaková kanalizace ukončena šachtou, ve které se
setkává s gravitační kanalizací obcí Cígeľ a Sebedražie a dále
pokračuje gravitačně do města Prievidza, kde bude napojena
na stávající kanalizační síť města zakončenou
v intenzifikované čistírně odpadních vod.
Termín ukončení akce je smluvně stanoven na 36 měsíců
ode dne předání/převzetí staveniště, tedy na červen 2020.
V uplynulých 10 měsících realizace akce se oproti
plánovanému harmonogramu podařilo splnit cca 70 %
stavebních, zemních a kladečských prací, což je významný
posun v časovém harmonogramu vpřed, a může tak dojít k
výraznému zkrácení smluvní doby realizace. Nelze však nic
předjímat, konečný v ýsledek je dán hlavně klimatickými
podmínkami.
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01 Montáž revizní šachtičky na domovní přípojce

Rekonstrukce čistírny
odpadních vod
v Mariánských Lázních

02 Lomová šachta sběrné stoky
03 Montáž potrubí DN 300 ve výkopu s pažením v nesoudržné hornině

SMP CZ provádí rekonstrukci mechanicko-biologické
čistírny odpadních vod města Mariánské Lázně, přesněji
se jedná o rekonstrukci energetického hospodářství
v prostoru kalového a plynového hospodářství.
Investorem je CHEVAK Cheb. Rekonstrukce začala v
dubnu 2017 a dokončení je naplánováno na leden 2019.

SMP CZ je lídrem ve sdružení zhotovitele a zajišťuje
stavební část celého projektu. Druhý člen sdružení
K&K TECHNOLOGY zajišťuje kompletní technologické
v ystrojení a elektrotechnologickou část projektu.
Celý projekt je rozdělen na části 1-4 s naplánovanými
termíny předání tak, aby čistírna zůstala v průběhu
jednotliv ých etap v provozu.

01

Původní stav
Vzhledem k neúčinnému míchání v yhnívacích nádrží
VN1-4 nebylo v podstatě možné v yužít strojního
zahuštění přebytečného kalu a zpracovávat f lokulantem
v ysrážený a strojně koncentrovaný přebytečný kal. Ve
v yhnívacích nádržích pak docházelo k v ynášení takto
zpracovaného kalu k hladině a tvorbě rosolovitého
„stropu“, který byl pak v době náhlé zv ýšené produkce
bioplynu v nádrži zvedán. Přebytečný kal bylo tedy
nutné zpracovávat v yřazováním před usazovací nádrže
USN5-6. Zv ýšené zatížení usazovací nádrže společně
s nevhodným geometrickým uspořádáním nádrže
způsobovalo značné úniky kalu do biologického stupně.

02

v ybetonování nové vnitřní železobetonové stěny a dna,
a tím v ytvoření nové vodotěsné konstrukce uvnitř
nádrže. Po diagnostice nádrže bylo však rozhodnuto
nádrž pouze sanovat. Vnější stěna nádrže byla obložena
obkladem z trapézového plechu a její v ystrojení provedl
technolog. Obdobným způsobem se rekonstruovala i
sousedící nádrž USN5, jen s tím rozdílem, že tady se
realizovala nová přibetonávka uvnitř nádrže.
Současně s rekonstrukcí uskladňovacích nádrží
probíhaly stavební práce a úpravy v dvoupodlažní
strojovně, která nádrže spojuje. V té probíhaly bourací
práce podlah a sanace stěn, dodávka nového schodiště,
nové lité podlahy a vzduchotechniky.
Po demolici v yhnívacích nádrží VN1-4 je na jejich
místech nově zrealizovaný anaerobní reaktor. Jedná
se o kruhovou monolitickou železobetonovou nádrž
s vnitřním průměrem 22 m a v ýškou 7,25 m, stropní
deska je podepřena vnitřním sloupem. Do stropu
reaktoru bude kotven membránov ý plynojem, který
je součástí dodávky technologa. V současné době je
již provedeno zateplení vnějšího pláště reaktoru a
proveden stejný obklad z trapézového plechu jako na
uskladňovacích nádržích. Realizuje se v ýstavba nové
strojovny pro reaktor, kde se momentálně provádí
železobetonové monolitické zastropení.

Nový stav
Na začátku projektu byly provedeny nové trubní
rozvody pro kalové a plynové hospodářství tak, aby
byla zachována částečná provozuschopnost čistírny
odpadních vod. Jednalo se o nové potrubní trasy
v yhnilého, zahuštěného a primárního kalu, potrubí
provozní a topné vody společně s koncovou šachtou.
Byla realizována rekonstrukce uskladňovací nádrže
USN6 o průměru 10 m, která původně sloužila jako
plynojem.
Dle projektu se předpokládala sanace vnitřních
povrchů a z vnitřní strany nádrže pak provedení
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a ochlazován odpařováním vody, oba procesy jsou v
rovnováze. Zásadní je však skutečnost, že slunce dodává
požadovanou entalpii na odpařování pro sušení kalu
zdarma. V rámci skleníku jsou k dispozici ventilátory,
které generují pohyb vzduchu. Sušicí vzduch se musí
pohybovat v blízkosti mokrého povrchu kalu. Sušený kal
musí být rozprostřen po celé ploše jako rovná vrstva,
což zabezpečuje speciální zařízení. Povrch rozprostřené
kalové vrstv y ve skleníku však musí být trvale obnovován,
aby byl vlhký kal neustále na povrchu vrstv y kalu.
Solární sušárna se skládá z betonové nebo asfaltové
základny, na kterou jsou uloženy betonové prefabrikáty,
jež tvoří boční stěny sušárny a zároveň podklad pro
uchycení skleníkové konstrukce. Skleníková konstrukce je
pokryta buď speciální fólií nebo průhlednými plastov ými
nebo skleněnými tabulemi. Dále je v hale instalován
větrací systém pro řízenou cirkulaci vzduchu, jehož
součástí jsou větrací klapky a ventilátory. Součástí
vnitřního v ybavení je také systém pro prohrabávání,
převracení a posun kalu od jedné strany ke druhé. Provoz
větracího systému a zařízení na prohrábku a posun kalu
je řízen automatickým ovládacím systémem. Usušený
kal se hromadí v koncové části solární sušárny, která má
sníženou úroveň plochy pro v ytvoření zásobního prostoru.
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Synergie a inovace v oblasti
solárního sušení kalů
ARKO TECHNOLOGY, SMP CZ: Současné změny v náhledu
na nakládání s kaly jsou vyvolány celou řadou současných
či budoucích omezení z hlediska dříve konvenční likvidace
kalů nebo podmínek pro využívání kalů v České republice a
Evropské unii. Mění se legislativa a investoři musí na nové
podmínky v nejbližší době zareagovat. SMP CZ i
ARKO TECHNOLOGY se v oblasti zpracování kalů trvale
pohybují a reagují na nové trendy. Jedním z technických
řešení, kde nacházíme synergii pro budoucí dodávky
některých členů skupiny SMP, jsou solární sušárny.

Miroslav Kos: Jednou ze zajímav ých možností řešení v
nakládání a využívání kalů jsou solární sušárny a pyrolýzní
zpracování sušeného kalu, které v ychází z následných
skutečností:
23

• Sušina kalu je dobrým energetickým zdrojem, přičemž
ceny energií trvale porostou.
• K účinnému sušení kalu je nezbytný dodatečný
(externí) zdroj tepla.
• K využití kalu do budoucna potřebujeme zajistit nejen
jeho hygienizaci (současný požadavek), ale i
odstranění mikropolutantů (evidentně výhledov ý
požadavek).
• Kal je současným i výhledovým obnovitelným
zdrojem fosforu, tj. transformace by měla být vedena
směrem umožňujícím využití produktu ke hnojení.
• Regionální zpracování kalů je nákladově efektivnější
než rozptýlený systém zpracování.
• V České republice pravděpodobně nevzniknou velká
SPOLEČNĚ / N°2/2018, březen-červen 2018

regionální centra s ohledem na vysokou investiční
náročnost, a navíc je zde jistý systémov ý odpor ke
spalovacím procesům, které jsou typické pro velké
zpracovatelské kapacity kalů.
• Na podporu těchto investic se nastavují evropské
dotace v Operativních programech životního prostředí
pro materiálové a energetické v yužití odpadů.
K tomu se přidávají některé další skutečnosti:
• Nejlevnějším a obnovitelným zdrojem tepla je
sluneční záření.
• S výhodou lze v našich klimatických podmínkách
kombinovat solární energii a energii kalu uvolněnou
termochemickým procesem při transformaci kalu.
• Řešení musí mít minimalizovány energetické nároky a
dopady na životní prostředí.
Koncepce nízkoenergetické transformace odvodněných
čistírenských kalů spočívá v následujících procesech:
• Solární sušení odvodněných kalů
• Pomalá pyrolýza sušeného kalu
• Využití odpadního tepla z pyrolýzy pro posílení sušení
kalu v solární sušárně
• Využití produktu pyrolýzy (karbonizát, biochar) jako
hnojivé komponenty s vysokým obsahem fosforu, což
předpokládáme v souladu s návrhem nové směrnice
EU o certifikovaných hnojivech.
Oto Zwettler: Solární sušárna je ventilovaný skleník,
který je v základním provedení v yhříván slunečním
zářením. Sušárna pracuje s řízeným v yužitím slunečního
záření, které ohřívá vzduch až na teplotu 50 °C. Vzduch ve
skleníku je současně v yhříván slunečním zářením

Inovativní řešení spočívá ve využití pyrolýzy
vysušeného kalu, kdy pyrolyzérem v yprodukované
teplo ve formě teplé vody bude využito ve vzduchov ých
radiátorech (teplovzdušných tepelných v ýměnících)
umístěných v prostoru skleníku. Použitím tohoto zdroje
tepelné energie se redukuje plocha pro v ysoušení
a dociluje se kontinuálního sušení i v měsících s
minimálním slunečním zářením. Pyrolyzér je zařízení,
které transformuje (karbonizuje) usušený kal a redukuje
jeho hmotnost na cca polovinu (podle úrovně anaerobní
stabilizace kalu). Výstupem je mineralizovaný kal
(biochar), s v ysokým obsahem fosforu, který má
univerzální využití (substrát, hnojivo, biomasa atd.).
Proto jsme si dovolili díky použitým technologiím označit
projekt názvem Regionální centrum nízkoenergetické
transformace čistírenského kalu s využitím solárního
sušení a energie kalu.
V uvedeném stavebnětechnologickém řešení vidíme
možnosti synergie skupiny SMP:
• SMP CZ realizuje stavební části a řídí projekt.
• ARKO TECHNOLOGY dodává strojnětechnologické
v ybavení ve spolupráci s rakouskou firmou SolarTiger.
• PREFA PRO vyrábí speciální prefabrikáty pro uložení
haly a pojezd prohrabávacího mechanismu.
Protože na několika lokalitách probíhají projektové práce,
předpokládáme, že na novou v ýzvu k ochraně životního
prostředí a našeho zdraví budeme dobře připraveni.
O řešení jsme informovali širokou odbornou veřejnost na
28. mezinárodní konferenci Kaly a odpady 2018
v Brně, kde společnost ARKO TECHNOLOGY byla jedním
z hlavních partnerů konference.

.
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Zřízení
servisního
střediska pro
dmychadla
Spencer
Turbines

Ocenění
Mostní dílo roku
SMP CZ: Na letošním 23. mezinárodním sympoziu Mosty, které se každoročně pořádá v Brně, společnost SMP CZ
obdržela cenu Mostní dílo roku 2016 za stavbu mostu na silnici I/27 přes řeku Chomutovku na obchvatu
Velemyšlevsi.

ARKO TECHNOLOGY se stala jedinou servisní organizací
americké společnosti Spencer Turbines v Evropě, a to díky
smlouvě o výhradním zastoupení pro Českou a Slovenskou
republiku s cílem zajistit dodávky velkých dmychadel na
náš trh.
Aktuálně již bylo realizováno několik úspěšných projektů, jako
jsou instalace dmychadel do Mondi Štětí, Čistírny odpadních
vod v Bratislavě a Vrakuni. V minulém roce byla instalována
dvě dmychadla do Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na
Císařském ostrově. Jedná se o největší stroje tohoto výrobce
instalované v Evropě.

Akcionářský
program
CASTOR

Instalace těchto strojů je velmi náročná. Jsou sestavené v
anglo-americké měrné soustavě. Jakýkoliv zásah, náhradní
díl, závit jsou jiné než ty standardně používané v České
republice. „Každopádně nás tato zkušenost a výborná

spolupráce s americkou firmou dovedla k myšlence
provádět autorizovaný servis jejich strojů,“ říká Radim
Vlasák a pokračuje: „Vyjeli jsme na školení k výrobci do
USA. Školení probíhalo tři dny přímo ve výrobním závodě,
kde jsme nejenom viděli kompletní výrobu těchto strojů,
ale mohli jsme si vyzkoušet veškeré servisní úkony,
které jsou nutné při opravě, výměně či generálce. Byli
jsme seznámeni se systémem objednávání náhradních
dílů, a jejich následnou implementací. Věřím, že časem
přineseme do firmy nejenom prodej a instalaci těchto
strojů, ale také jejich servis a generální opravu.“
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Sdílení v ýsledků naší práce je stěžejním závazkem skupiny
VINCI. Od roku 2012 skupina nabízí sv ým zaměstnancům,
aby se stali jejími akcionáři. Dnes je do spořicího
programu zapojeno více než 120 000 spolupracovníků.
V letošním roce byla operace CASTOR INTERNATIONAL
2018 určena pro téměř 74 000 spolupracovníků ve 31
zemích, které skupina VINCI považuje za stěžejní pro svou
rozvojovou strategii.
SPOLEČNĚ / N°2/2018, březen-červen 2018
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Dálnice A7 v úseku
Bockenem – AS Göttingen

o

Seesen, Německo

Vstupujeme
na německý
trh

SMP CZ ve sdružení se společností Via Structure
zahájila v průběhu roku 2017 práce na realizaci 13
inženýrských objektů, které jsou součástí výstavby
šestiproudového úseku spolkové dálnice A7 v úseku
AS Bockenem - AS Göttingen.
Výstavbu zajišťuje sdružení pro výstavbu CJV A7 pro
svého zadavatele, konsorcium Via Niedersachsen,
jehož součástí je i VINCI Concessions Deutschland.
Via Niedersachsen zajišťuje pro Spolkovou republiku
Německo kompletní realizaci dálnice včetně
financování a zajištění provozu po dobu 30 let.
Stavební objekty, které naše sdružení realizuje, se
skládají ze sedmi dálničních mostních objektů, jednoho
dálničního nadjezdu, jednoho dálničního mostu pro
zvěř, dvou propustků a dvou opěrných zdí. Součástí
dodávky je i vypracování realizační dokumentace
stavby.

VIA Structure

FREYSSINET CS, Prefa Pro
OK Třebestovice

SMS
SMP CZ vstupuje realizačně na stavební trh v Německu
výstavbou mostů na dálnici A7.

ARKO TECHNOLOGY

Dne 26. června 2018 společnost SMP CZ koupila od
společnosti EUROVIA GmbH 30% podíl v německé
společnosti Via Structure GmbH. Cílem této akvizice
je snaha o prosazení se v dopravním stavitelství na
rostoucím německém trhu.

BW 2083a - Úprava vyústění propustku pod dálnicí.
BW 2083 - Dálniční mostní objekt nad místní
komunikací. Železobetonová jednopólová rámová

BW 2082 - Dálniční mostní objekt nad tratí Deutsche
Bahn. Jedná se o předpjatou nosnou konstrukci o dvou
polích o rozpětí 23,034 + 18,886 m a šířce 18,50 m, která
je samostatná pro každý jízdní směr. V příčném řezu
má nosná konstrukce tři trámy, masivní železobetonová
spodní stavba je založena plošně.
BW 2080 - Přesypaný dálniční mostní objekt
pro převedení vodoteče. Rámová železobetonová
konstrukce světlé šířky 4,0 m a délky 62,2 5 m je plošně
založena.
BW 2079d - Nadjezd nad dálnicí a místní
komunikací pro převedení zvěře o šířce 50,73
m a celkové délce 87,60 m. Nosná konstrukce je z
předpjatého betonu o třech polích o rozpětí
22,00 + 30,00 + 22,00 m.
BW 2077a - Prodloužení vyústění obou konců
propustku pod dálničním tělesem.
BW 2077 - Dálniční mostní objekt nad místní
komunikací. Železobetonová monolitická přesypaná
klenba o délce 62,17 m a světlé šířce 12,22 m.
BW 2076 - Dálniční mostní objekt nad místní
komunikací. Železobetonová monolitická rámová
konstrukce délky 35,8 m a světlé šířce 6,50 m.
BW 2075 - Dálniční mostní objekt nad místní
komunikací. Železobetonová monolitická přesypaná
klenba délky 34,80 m a světlé šířce 10,00 m.
BW 2068 - Nadjezd nad dálnicí pro převedení místní
komunikace o celkové délce 59,40 m a šířce 14,30 m.
Nosnou konstrukci tvoří předpjatá dvoutrámová
konstrukce o dvou polích o rozpětí 28,40 + 31,00 m.

Společnost Via Structure GmbH aktuálně pracuje na
přípravě nabídek dvou velkých projektů v dopravním
stavitelství. V rámci koncernu VINCI spolupracuje
na přípravě nabídky projektu A49 AK Kassel/W Anschlussstelle, který je zadáván formou
tzv. PPP, tj. Public Private Partnership. Druhým
projektem je A3 AK Biebelried – AK Fürth/Erlangen,
který je zadáván taktéž formou PPP.

StW2 - Opěrná stěny v zářezu dálničního tělesa délky
250 m.
StW3 - Opěrná stěna pro rozšíření násypu
dálničního tělesa délky 405 m.
Výstavba probíhá za omezeného provozu na dálnici.
V jednotlivých fázích opravy bude nejprve provedeno
provizorní rozšíření dálnice pro práce ve středním
dělícím pruhu a poté budou opraveny jednotlivé jízdní
směry. Oprava by měla být provedena do konce roku
2020.

Společnost SMP CZ již však na německém trhu působí.
Od dubna 2017 se podílí na realizaci projektu A7 AD
Bockenem – Göttingen, který realizuje ve sdružení s již
zmíněnou společností Via Structure GmbH.
27

BW 2087 - Dálniční mostní objekt nad místní
komunikací. Jednopólová železobetonová nosná
konstrukce o rozpětí 23 m a šířce 18,55 m je samostatná
pro každý jízdní směr, v příčném řezu má tři trámy.
Masivní železobetonová spodní stavba je plošně
založená.

konstrukce o rozpětí 20,57 m a šířce 18,20 m je
samostatná pro každý jízdní směr, založení je plošné.
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Zastřešení a opláštění
výrobní haly areálu
PREFA PRO

navazující na volnou plochu zůstanou dočasně
otevřeny – bez opláštění, a to z důvodu pohybu jeřábů
po jeřábov ých dráhách.
Ve II. etapě je naplánováno uzavření průčelí
odnímatelnými posuvnými stěnami. Jeřábové dráhy
jsou průběžné a průběžné zůstanou, obsluhují stávající
halu, nově zamýšlenou halu a venkovní plochu až k
řece Labi.
Základním nosným prvkem střechy bude trapézov ý
plech přikotvený k železobetonov ým prefa vaznicím.
Ty jsou uloženy na sloupy nebo vazníky, které jsou
uloženy na sloupech. Sloupy jsou železobetonové
prefabrikáty. Tato varianta v yužívá stávající obvodové
a vnitřní sloupy. Do zhlaví stávajících sloupů budou
navrtány a vlepeny ocelové trny z betonářské v ýztuže.
Nové sloupy průřezu 500/500 mm na ně budou
nakotveny. Prostorová stabilita zastřešení je zajištěna
vetknutím sloupů do pilot. Nová hala bude rozdělena
do 4 dilatačních celků (sleduje současné dilatace).
Po obvodu nově zamýšlené haly budou osazeny
prefabrikované železobetonové sendvičové prahy o
celkové tloušťce 270 mm. Opláštění je navrženo z
ocelov ých tepelněizolačních panelů o tloušťce 100 mm
s v ýplní z PUR. Kolem oken a vrat budou v ýměny
z ocelov ých profilů. Na jihov ýchodní fasádě bude
prosvětlovací pás z makrolonu o v ýšce 2 m a délce
80,25 m. Na severozápadní fasádě pak bude tento pás
v ysoký 2 m a dlouhý 66,95 m. V obvodovém plášti
budou osazena výsuvná vrata pro vjezd mechanizace.
Zastavěná plocha: 7 825,90 m2
Obestavěný prostor: 141 257,49 m3

03

04
01

PREFA PRO: Společnost PREFA PRO objednala u sdružení
společností THERMOGAS a RUBING rekonstrukci
zastřešení a opláštění stávající výrobní plochy.
Projektantem stavby je společnost KCE statika a
dynamika staveb.

V letech 2016 a 2017 byla zpracována studie a žádost
o investiční záměr zastřešení výrobních ploch areálu
PREFA PRO. Na základě schválení této investice
následovalo zpracování projektu a žádost o stavební
povolení. To bylo získáno v minulém roce a na podzim
nabylo právní moci. Přes zimní období proběhlo
29

výběrové řízení generálního dodavatele včetně
zpracování realizační dokumentace a v květnu letošního
roku byla zahájena realizace. Předpokládané dokončení
stavby je plánováno na září 2018.
01 Nastavení stávající nosné konstrukce

Technický popis

02 Napojení nových sloupů na stávající

Zastřešení a opláštění stávající otevřené výrobní plochy
bude půdorysných rozměrů cca 90,7 x 91,5 m. Výška
zastřešení bude 17,5 m nad stávající podlahou.
Nová hala navazuje na polootevřenou stávající halu
a bude provedena bez dělicí stěny. Průčelní stěny
SPOLEČNĚ / N°2/2018, březen-červen 2018

03 Prefabrikáty konstrukce střechy
02

04 Architektonické pohledy axonometrie
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zrovna uklízí. Rozměry robota by měly být co
nejkompaktnější, aby robot nepřekážel na staveništi.
Pro skladování většího množství odpadu slouží dokovací
stanice.

dále rozvíjet a zároveň je určen všem těm, kteří se
zajímají o budoucnost měst a území.

Jak se pracuje na vývoji robotického nástroje?
Pomáhá vám práce v týmu?
Nejdůležitější je dostat dobrý nápad. My jsme se
zamysleli, jak by bylo dobré přispět do stavebnictví
pomocí robotizace, a napadlo nás, že by bylo nejlepší
začít s něčím technicky nenáročným na v ýrobu. Práci v
týmu si užíváme – posouvá nás kupředu.
Kterou část projektu jste považovali za nejtěžší?
Nedokážeme říct, která část byla nejtěžší, jednalo se o
soutěž, do které jsme se přihlásili s nadšením a všechny
části projektu pro nás byly příjemnou v ýzvou.
Jak jste se připravovali na mezinárodní kolo soutěže?
Připravili jsem krátkou prezentaci, kde jsme se snažili co
nejlépe představit Květu. Diskutovali jsme mezi sebou a
snažili se připravit na možné otázky poroty.

01

Vaše sny se u nás stanou
skutečností
V prvním ročníku mezinárodní studentské soutěže The Trail by VINCI Construction: představte si svět stavebnictví
zítřka uspěl náš studentský tým Czechi(de)a ve složení Radek Benetka, Jakub Starosta, Lucie Stupková a Jakub
Volf z ČVUT. Z mezinárodního klání, které se konalo 17. a 18. května v Paříži, si studenti odnesli za projekt
robotického zařízení pro úklid staveniště Květa 001 speciální cenu Leonard.

Jakube, váš projekt robotického čističe KVĚTA
vyhrál mezinárodní soutěž The Trail by VINCI
Construction a získal speciální cenu Leonard. Kde
se nápad poprvé zrodil a co vás inspirovalo?
Nápad se poprvé zrodil v předmětu Robotické
technologie ve stavebnictví katedry Technologie
staveb, kterou vyučuje Michal Kovářík. Cílem
předmětu je seznámit studenty s vý vojem v rychle
se rozvíjející oblasti robotických technologií ve
stavebnictví, pochopit specifika a potenciál robotizace
v celém životním cyklu stavby. Výuka předmětu
zapadá do nově tvořené vládní strategie Stavebnictví
4.0 připravující české stavebnictví na komplexní
31

digitalizaci oboru. My jsme se inspirovali zejména v
zahraničí, kde již dochází k začleňování robotických
technologií do stavebního procesu.
Můžete nám fungování KVĚTY přiblížit?
Navržený robot bude nabíjen z obnovitelných zdrojů
(energie ze slunečního záření) v dokovací stanici.
Po staveništi se bude pohybovat na základě GPS
souřadnic a senzorů pohybu. Jeho primárním cílem
bude úklid a recyklace běžného odpadu na staveništi,
jako jsou beton, zemina, kov a plasty. Tyto materiály
by měla Květa rozpoznávat a třídit je. Množství
odpadu je ovlivněno druhem materiálu, který Květa
SPOLEČNĚ / N°2/2018, březen-červen 2018

Výhrou je možnost rozpracovat projekt v rámci
inkubátoru Leonard skupiny VINCI. Máte konkrétní
nabídku na spolupráci, jak vypadá a co by mělo být
výsledkem?
V současné chvíli pracujeme na business plánu s
pracovníky v ývojového centra Leonard skupiny VINCI.
Vý voj robotického nástroje nás teprve čeká. Jednoho dne
bychom se měli dočkat toho, že uvidíme Květu uklízet na
staveništi.

01 Účastníci mezinárodního finále, sportovního klání v Savojských Alpách ve Francii
02 Model robotického čističe Květa 001
03 Představení projektu v inkubátoru Leonard

Co pro vás bylo na celé soutěži nejzajímavější,
nejpřínosnější?
Díky této soutěži jsme se seznámili s mnoha zajímavými
lidmi v oboru, kteří nám ochotně pomáhali a předávali
svoje zkušenosti.
Tento první ročník soutěže vnímáme jako opravdový
úspěch. Soutěž nám umožnila se setkat s mladými
dynamickými studenty, kteří přicházejí s nápady,
umějí je rozpracovat a prezentovat. Těšíme se na
další setkání v roce 2019!

02

The Trail by VINCI Construction je mezinárodní
kreativní studentská soutěž a online inovace.
Společně s našimi týmy z ČVUT a Žilinské univerzity
se do mezinárodní soutěže skupiny VINCI Construction
2018 zapojilo 1 259 účastníků (z toho 479 žen) 77 různých
národností z 58 zemí a 350 vysokých škol a univerzit.
Leonard je inkubátor skupiny VINCI. Jedná se o
platformu prognostiky a inovace skupiny. Leonard
detekuje trendy a signály, které signalizují změnu
obchodů a trhů, provádí studie o budoucnosti
obchodů a nabídek skupiny VINCI. Leonard umožňuje
spolupracovníkům VINCI přijít s projektem, který chtějí

03

32

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE A PRAVIDLA:
Vynalezli jste službu pro své klienty nebo partnery? Zařaďte ji do kategorie MARKETING A SLUŽBY.

ZA INOVACI 2018

Vyvinuli jste novou metodu nebo objevili nový materiál? Přihlaste je do kategorie POSTUPY A TECHNOLOGIE.
Vymysleli jste novou organizaci v oblasti řízení podniku nebo projektu? Pro vás je tu kategorie MANAGEMENT.
Vytvořili jste nový materiál nebo nástroj? Zapište je do kategorie MATERIÁLY A NÁSTROJE.
Použili jste inovaci z předchozích ročníků soutěže? Zaregistrujte ji do kategorie ŠÍŘENÍ.*

PRÍLIS KREATIVNÍ?

PRÍLIS ODVÁZNÍ?

Jste studenti a máte zajímavý projekt? Pro vás je tu speciální kategorie  VÝZVA STUDENTŮM VYSOKÝCH ŠKOL.
Aby byly předkládané inovace způsobilé pro účast v soutěži, musí přesáhnout rámec
nápadu a být aplikovány v konkrétním prostředí.

Porota složená ze zástupců společností skupiny SMP vybere z předložených návrhů
vítězné projekty a zároveň může dále projekt zařadit do některého ze čtyř okruhů a udělit mu cenu.

SVÉ OCENĚNÍ CELKEM ZÍSKÁ 20 INOVACÍ.
1 . místo v každé kategorii 15 000 Kč
2. místo v každé kategorii 10 000 Kč
3. místo v každé kategorii 5 000 Kč

PRÍLIS INOVÁTORSTÍ?

V kategorii Šíření* se uděluje jediná cena 8 000 Kč
(* předání, v yužití inovací z předešlých ročníků soutěže skupiny SMP/VINCI bez průniku členů týmu)
1 cena za partnerství 8 000 Kč

Zapojte se do soutěže
Cena za inovaci 2018
skupiny SMP

1 cena za bezpečnost 8 000 Kč
1 cena za udržitelný rozvoj 8 000 Kč
1 cena za digitální transformaci 8 000 Kč (nové!)

Své návrhy můžete zasílat na brnusak@smp.cz od 3. 9. 2018 do 15. 2. 2019.

Od 16. 2. do 15. 3. 2019 budou vaše návrhy posouzeny odbornou porotou a vybrány ty nejlepší inovace.
Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne 20. 3. 2019. .

ORGANIZAČNÍ VÝBOR VÁM MŮŽE POMOCI, NEVÁHEJTE SE S NÍM SPOJIT:
Antonín BRNUŠÁK: brnusak@smp.cz, +420 602 645 835

Třetí ročník soutěže Cena za inovaci skupiny SMP je
otevřen vašim nápadům! Soutěže se může zúčastnit
každý zaměstnanec skupiny SMP, pracovní kolektiv
anebo jednotlivec. Účelem soutěže je vytvořit prostor
pro vaše nápady, ocenit je a napomáhat jejich šíření v
našich společnostech.
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 ynalezli jste službu pro klienty nebo partnery?
V
Vyvinuli jste novou metodu nebo objevili nový materiál?
Vymysleli jste novou organizaci v oblasti řízení podniku
nebo projektu? Vytvořili jste nový materiál nebo
nástroj? Zaujala vás inovace z předchozích ročníků
soutěže a využili jste ji? Podělte se o to s námi!
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Vladimír HENDRICH: hendrich@smp.cz, +420 724 418 468
Ivana HLOCHOVÁ: hlochova@smp.cz, +420 602 762 739
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Aleš PALIČKA

přípravář SMP CZ

„Můj život byl sport a škola. Dával jsem tomu
všechno, dostal jsem se na vrchol, patřil mezi
nejlepší. Když máte výsledky, lidi o vás stojí. Pak
přišlo zranění a ti, které jsem bral jako rodinu, se ke
mně otočili zády. Tato moje první pomyslná životní
facka mi dala ale pozitivní pohled do života. Moji
vytrvalost, snahu, jsem nasměroval do studia a
založení oddílu…“

František KAŠŠAI
projektový manažer SMS

„My rybári máme oproti poľovníkom jednu výhodu.
Uloveným rybám môžeme „darovať“ život.“

V spoločnosti SMS pracujem takmer 5 rokov. Moja
aktuálna pracovná pozícia je projektov ý manažér.
Momentálne mám zverenú zákazku Aglomerácia
Valaská – kanalizácia a čistiareň odpadov ých vôd,
ktorú realizujeme v združení troch firiem, pričom
SMS je lídrom.
V mojom živote je viacero vecí, ktoré ma bavia
a vedia potešiť. Páčia sa mi rýchle a silné autá,
motorky, mám rád offroad, hubárčenie a aj rybačku.
Najväčšiu radosť mi však robí rodina.
Povedal by som, že ma vystihuje kľud a tichá povaha.
Veci sa snažím riešiť s nadhľadom a bez emócii. Vždy
si najprv v ypočujem názor protistrany pred tým než
zareagujem.
Od malička rád chodievam chytať ryby. Doviedol
ma k tomu môj krstný otec. Na love rýb sa mi páči
samotné zdolávanie jednotliv ých rýb. Ako ryby bojujú
zo všetkých síl. Nakoniec je z toho pekná fotografia
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do albumu a spomienky na celý život. My rybári
máme oproti poľovníkom jednu výhodu. Uloveným
rybám môžeme „darovať“ život.
Pred dvoma rokmi, bolo to na jar, sme boli so
švagrom na jednom súkromnom rybníku. Na brehu
rybníka sme si rozložili stan a celé 4 dni sme sa
venovali len rybárčeniu. Práve na tejto rybárskej
výprave som hneď dvakrát prekonal svoj osobný
rekord vo veľkosti ulovenej ryby. Prvý krát to bol
jeseter o dĺžke 160 cm a nasledujúci deň som tento
rekord pokoril o ďalších 10 cm. Chytil som jesetera o
dĺžke 170 cm. Všetky ryby chytené na tejto rybárskej
výprave boli vrátene späť do vody, aby sa mohli
potešiť aj ostatní rybári z pekného úlovku. Teraz
už mi ostáva len chytiť rybu väčšiu ako som ja. Bola
to nádherne strávená dovolenka, aj keď vonkajšie
teploty v noci sa pohybovali na úrovni -2 °C.
Už dávnejšie sa zaoberám myšlienkou mať vlastný
súkromný rybník s reštauráciou, detským ihriskom,
kde by chodievali rodiny s deťmi na oddych a
rekreáciu, učili by sa chytať ryby a tým by si
pestovali lásku k prírode.
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V SMP CZ pracuji jako přípravář vodohospodářských
staveb a přináším podporu týmu, který vede Filip
Pekárek. Aktuálně pracuji na zakázkách jako jsou
Vodní dílo Labská, Malá vodní elektrárna Klabava,
Vodní dílo Klabava nebo Vodojem Hrdlořezy a
revitalizaci technické dokumentace.
Na otázku, co mi v životě dělá radost, odpovídám,
že je to složitá cesta, která má pro mě svůj směr a
smysl. Jsem aktivní člověk, pro kterého je typická
sebekázeň. Je to vidět nejen v práci, ale také u mého
crossfitového vzpěračského klubu, který jsem založil
a kde působím jako předseda a trenér.
Jako dítě jsem dělal atletiku, vrh koulí, sprint, skok
do dálky, f loorball, byl dobrovolným hasičem. Všiml
si mě tátův kolega, judista. Říkal, že mám velké
ruce, a že bych mohl zkusit zápas. Měl jsem velký
úchop, nebál jsem se a byl jsem zapálený. Na trénink
na Vyšehradě jsem jezdil na kole z Chodova. Vyjet
krčský kopec bylo náročné. Byl to vlastně takov ý
dvojitý trénink. To přineslo svoje v ýsledky. Po půl
roce jsem zkusil mistrovství České republiky, skončil

jsem na třetím místě, a tím začala moje sedmiletá
sportovní kariéra. Rok na to jsem se dostal do
kadetské reprezentace. V 16 letech jsem se posunul
do juniorů a jel do Bukureště na mistrovství Evropy.
Jako junior jsem začal zápasit první mužskou ligu
a pořád jsem šel dopředu. Přidal jsem si doplňkový
sport, vzpírání. Sportoval jsem, jezdil jsem po
světě. Dostal jsem se do olympijského v ýběru. Na
kvalifikaci na olympijské hry jsem měl ve čtvrtfinále
úraz s kolenem. Musel jsem odstoupit. Nemohl jsem
aktivně trénovat, a to mě v yřadilo z reprezentace.
Dále jsem však působil pod Sokolem Vyšehrad a
díky mým v ýsledkům si mě všiml klub RCS Rehau v
Německu. Podepsal jsem smlouvu a letos to už bude
pátý rok, co za ně zápasím.
Můj život byl sport a škola. Dával jsem tomu všechno,
dostal jsem se na vrchol, patřil mezi nejlepší. Když
máte výsledky, lidi o vás stojí. Pak přišlo zranění
a ti, které jsem bral jako rodinu, se ke mně otočili
zády. Tato moje první pomyslná životní facka mi
ale dala pozitivní pohled do života. Moji v ytrvalost,
snahu, jsem nasměroval do studia a založení oddílu.
Dokončuji bakalářské studium na České zemědělské
univerzitě, obor Technické zařízení budov, a zároveň
učím vzpírání, v ytvářím tréninkové plány, startujeme
master ligu, ženskou a mužskou druhou ligu. Poprvé
připravuji poslední kolo národní druhé ligy – mužů
a žen, které se bude konat v říjnu v Praze a kde chci
překvapit přitažliv ým doprovodným programem a
tak dobrou atmosférou, že se závodníci i návštěvníci
nebudou dívat na hodinky.
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nás tolik diskutovaná inkluze ve vzdělávání již několik
desetiletí a nikdo s tím nemá problém.
Kolik lidí dnes váš sociální podnik zaměstnává a v
jakých oblastech působíte?
Provozujeme 5 sociálních služeb, které pomáhají lidem
s postižením zvyšovat jejich kompetence a zlepšovat
například jejich pracovní dovednosti, nebo dovednosti
potřebné k samostatnému životu. Jsou to dvě Tréninkové
kavárny Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou a v Náchodě,
Tréninková pekárna Láry Fáry, Tréninkov ý byt a služba
Takový normální život (podpora samostatného bydlení).
Potom provozujeme 2 sociální podniky: Úklidovou firmu a
Pekárnu Na Plechu. Zaměstnáváme momentálně 40 osob s
postižením a ve službách máme 62 osob.

Největší předsudek je
ten, že lidi s mentálním
postižením jsou velké
děti

Daří se vám umisťovat vaše klienty na otevřený trh
práce?
To je naše bolavé místo, které se nám moc nedaří. Pokud
se nám to podaří, jde o jednotlivce a dá se říct, že i zázrak.
Lidé obecně asi stále nemají důvěru k těmto lidem, k jejich
schopnostem. V některých oblastech mohou mít sice
nižší produktivitu práce, ale na druhou stranu podle mě
přinášejí do firmy i něco jiného, co je nad rámec všech
pracovních dovedností. Přinášejí do kolektivu jiný prvek.
Vnímáte v naší společnosti stereotypy, předsudky
spojené s hendikepy?
Ano, vnímám. Největší předsudek je ten, že lidi s
mentálním postižením jsou velké děti. Ale oni jsou dospělí,

stejně jako my. Mají stejné potřeby, je pro ně důležitý
partnerský život, pracovní uplatnění, to, aby byli v rámci
sv ých možností úspěšní a samostatní. Mají stejné povahové
vlastnosti jako my, to znamená, že se jim prostě občas
nechce do práce, někteří mají problém v yjít s ostatními v
kolektivu apod. Akorát se k nim musí přistupovat trochu
jinak kvůli jejich postižení, v ysvětlit jim některé věci
jednodušeji, nastavovat jasné hranice atd. Ale jsou schopní
si o věcech rozhodovat sami, maximálně jim třeba pořádně
v ysvětlíme všechny varianty, mezi kterými se rozhodují.
Nechme je prostě žít, neomezujme je, v yplatí se to všem.
Na co se v budoucnu těšíte? Máte nějaký sen, ke
kterému směřujete?
Snů mám já i naše organizace hodně. Například ten, že
nebudeme muset tolik bojovat s předsudky, když se bude
nějaký náš klient chtít osamostatnit a bydlet sám, prostě
to bude normální. Dalším snem je, že byty pro tyto lidi
budou dostupnější, lépe jim seženeme práci na volném trhu
práce… A tak bych mohla pokračovat.
Mým velkým snem je, aby práce lidí v neziskovém sektoru
nebyla tolik podceňovaná, jak to občas cítíme, a byla
více oceňována. V poslední době obecně klesá důvěra v
neziskové organizace a jejich práci.
Přála bych si naše pracovníky i lépe odměnit finančně,
protože ta práce, kterou odvádějí, je náročná a opravdu k
nezaplacení.

říká Iva Laštovicová, spoluzakladatelka organizace Pferda. Ta byla v červnu letošního roku podpořena Nadací
VINCI v České republice. Dar ve výši 80 000 Kč bude použit na rekonstrukci jejich Tréninkových kaváren Láry Fáry
v Rychnově nad Kněžnou a Náchodě.

Ivo, Pferda je nezvyklý název. Skrývá se za ním
něco?
Název je opravdu trochu neobv yklý. Je odvozený od
slova das Pferd, což je německy kůň. Původně jsme
totiž s kolegyní Janou Křížovou měly v úmyslu založit
farmu, kde lidé s postižením budou pracovat a v yužívat
hipoterapii. To nám nakonec nev yšlo, ale název i kůň v
logu zůstaly.
Co vás přivedlo k práci s lidmi s mentálním
hendikepem a duševním onemocněním?
Studovala jsem speciální pedagogiku v Praze na
pedagogické fakultě, právě obor práce s lidmi s
mentálním postižením a s poruchami chování. Tato
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práce mě ale už zaujala na gymnáziu, dělala jsem
dobrovolníka a asistenta v několika organizacích. Práce
s těmito lidmi je zajímavá tím, že nikdy nevíte, kam
jsou schopní se posunout. Ale vždy víte, že i malý krok
má smysl.
Jak si v oblasti jejich zaměstnávání stojí Česká
republika v porovnání s evropskými zeměmi?
Můžeme se někde inspirovat?
Myslím, že si nestojíme úplně špatně, ale inspirovat
bychom se určitě mohli třeba severskými státy, nebo
Anglií. Zajímavý přístup ke všem lidem s jakýmkoliv
postižením má také například Itálie, kde funguje u
SPOLEČNĚ / N°2/2018, březen-červen 2018
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O putovní
pohár
generálního
ředitele

Cyklopřejezd
Moravy

S Klubem
seniorů
po našich
stavbách

ARKO TECHNOLOGY uspořádala 2. ročník cyklov ýletu přes
Moravu. První den se účastníci vydali vlakem do České Třebové
a odtud na kolech do Dolní Morav y. Celkem 71 km (1 420 m
stoupání a 1 150 m klesání) projeli přes Českou Třebovou –
Lanškroun - Výprachtice – Červenovodské sedlo – Suchý vrch –
Červenou Vodu – Králíky - Dolní Hedeč a Dolní Moravu.

SMP CZ: S našimi bývalými kolegy, seniory jsme
se na začátku června vydali na naše stavby.

SMP CZ: 25. května se uskutečnil šestnáctý
ročník tenisového turnaje O putovní pohár
generálního ředitele SMP CZ v krásném areálu
TK Sparta Praha ve Stromovce.
Za pěkného slunečného dne se utkalo 38 hráčů,
kteří byli rozlosováni do čtyř skupin po čtyřech a
jedné po třech dvojicích. Zápasy se hrály na pěti
venkovních kurtech na jeden set, za stavu 6:6
tiebreak. Osm nejlepších dvojic ze všech skupin
pokračovalo do pavouka „mistrů“ a dvojice, které
nepostoupily do mistrů, si zahrály ve skupině
„šampioni“.
Letošními vítězi se stali Ivo Woleský a Karel
Hofmann ze společnosti PRŮMSTAV.
Gratulujeme!

Mezidivizní PAIN(T)BALL
SMP CZ: Celkem 31 střelců se v květnu sešlo v
paintballovém mezidivizním klání. Týmy se utkaly
ve třech disciplínách: death-match, dobývání budov
a boj o vlajky na neutrálním území. První disciplína
skončila nerozhodně, i když první kolo drtivě vyhrál
červený tým. Druhou disciplínu vyhrál na čas modrý
tým a třetí disciplína dopadla remízou. Nechyběla ani
přehlídka nejhezčích válečných šrámů. Těšíme se na
podzimní odvetu!
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Druhý den cyklisté v yrazili po 145 km dlouhé trase směr Brno
přes Dolní Moravu – hraniční přechod Dolní Lipka/Boboszów Boříkovice – Červenou Vodu – Štíty – Drozdovsou Pilu – Petrušov
– Grunu – Jaroměřice – Horní Štěpánov – Skalky – Údolí Luhy
– Sloup – Pustý Žleb – Blansko – Vranov - Brno. Na trase kolaři
překonali 1 805 m stoupání a užili si 2 200 m klesání.

Nejprve na stavbu sportovní haly v Dobřanech,
kterou realizuje závod Severozápad, ze které se
pokračovalo na stavbu rekonstrukce železničního
mostu na trati Pňovany-Bezdružice. V krásném
prostředí přehrady Hracholusky zde technicky
náročnou práci odvádí divize dopravních staveb.
Odtud se pokračovalo na oběd do hornického
města Stříbra a v ýlet byl ukončen prohlídkou
kláštera v Kladrubech. Cestou zpět domů kolegyně
a kolegové zavzpomínali na mostní díla, na kterých
se podíleli.

Dobrá fuska 2018
Společně s kolegy ze společností PRŮMTAV a SMP CZ jsme
prostřednictvím sběru dámského, pánského a dětského
oblečení, dek, ručníků a léků podpořily ty, kteří neznají štěstí
domova.
Potřeby lidí bez domova jsou často velmi podobné jako potřeby
nás ostatních. Přesto většina dárců věnuje teplé oblečení, trička,
mikiny, či další svrchní oblečení, ale málokdy spodní prádlo a

ponožky. Důvodem je většinou stud, či jim to přijde
hloupé, ale právě těchto věcí se lidem bez domova
zoufale nedostává. Proto děkujeme všem, kteří do
speciálního boxu darovali také dámské i pánské
prádlo, podprsenky a spárované ponožky.
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Dny
vyjímečných
staveb
Společnosti naší skupiny se podílejí na realizaci výjimečných
projektů, na kterých spolupracují s experty ve svém oboru.
Se studentkami a studenty Střední průmyslové školy stavební
Josefa Gočára jsme se setkali na jednom z nich, a to na stavbě
Ústřední čistírny odpadních vod v Praze. Představili jsme naše
společnosti, průběh v ýstavby a se zajímavým a odborným
výkladem prošli stavbu.

Vltava Run
2018

VELKÁ LETNÍ FOTOSOUTĚŽ „ŽIJEME NAŠIMI STAVBAMI“
Soutěže se mohou zúčastnit všichni stávající zaměstnanci skupiny SMP.
Soutěžit můžete ve třech kategoriích:
- STAVBA SPOLEČNOSTI SKUPINY, JAK VÁS TO INSPIRUJE?
- LIDÉ NA NAŠICH STAVBÁCH
- PRÁZDNINOVÉ CESTOVÁNÍ PO NAŠICH STAVBÁCH
Pravidla soutěže:
Každý účastník může poslat do každé kategorie až tři fotografie v digitální formě.
Uzávěrka soutěže je 31. ŘÍJNA 2018 .
Komise složená z vedení skupiny vybere fotografie dle tématu,
spojitosti s námětem „ŽIJEME NAŠIMI STAVBAMI“ a emocí vyzařujících z fotografie.

K
CVAK

CVA

Vybrané fotografie budou použity pro náš společný fotopříběh a vy sami rozhodnete o výhercích
v jednotlivých kategoriích.
Výherci získají tyto ceny:

Naši kolegové si předávali štafetu v rámci šestého ročníku
závodu Vltava Run.
Letos se 363 km dlouhého závodu zúčastnilo 295 týmů a do
jeho cíle jich dorazilo 294. Tým ARKO TECHNOLOGY (Jana
Cibulková, Jiří Fric, Karel Skoupý, Luděk Stehlík, Radim Vlasák,
jejich rodinní příslušníci a kamarádi) trať zdolal za 29 hodin a
45 minut, a umístil se tak na 45. místě. Na 61. místě, 32 minut
za ARKO TECHNOLOGY, skončil tým startující pod názvem
„Společně s VINCI“. tým složený z kolegů ze společností
PRŮMSTAV (Luboš Dočekal, Ondřej Kotrč, Antonín Rak, Petr
Švanda), SMP CZ (Jan Hameta, Petr Hladký, Daniel Kobera, Milan
Pavlič, Pavel Pavlů) a ELEKTROTR ANS (Vít Sumerauer).
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1. místo: poukaz v hodnotě 3 000 KČ NA NÁKUP FOTOGRAFICKÝCH POTŘEB
2. místo: poukaz v hodnotě 1 000 KČ NA VEČEŘI PRO DVĚ OSOBY
3. místo: ČERVENÉ A BÍLÉ VÍNO
4.-10. místo: ČERVENÉ VÍNO
Fotografie zasílejte na mail: mejzrova@smp.cz.
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VODÁCKÝ VÝLET PO NAŠICH STAVBÁCH
SMP CZ: Kolegové ze závodu Severozápad uspořádali
vodácký v ýlet po Berounce. Poté co podjeli pod právě
rekonstruovaným mostem v Dolanech, pokračovali
v plavbě po mírně tekoucí řece krásnou přírodou se
spoustou zajímav ých míst dalších 23 km do Liblína, kde
přenocovali. Následující den čekala na ty zdatnější cesta
až na Zvíkovec, tam byla po konečných 40 km úspěšně
plavba ukončena.
Rekonstrukci mostu přes řeku Berounku v Dolanech
provádí SMP CZ ve sdružení se společností
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby (která je lídrem).

Zadavatelem zakázky je Plzeňský kraj, Správa a údržba
silnic. Práce byly zahájeny v květnu a dokončení je
plánováno na prosinec letošního roku.
Předmětem akce je demolice stávající desky nosné
konstrukce a výstavba nové včetně jejího rozšíření.
Spodní oblouk zůstává zachován stejně jako spodní
stavba. Tyto konstrukce budou v rámci opravy mostu
sanovány. Na obou předpolích mostu bude komunikace
zajištěna opěrnými zdmi a dojde k rozšíření
průjezdného profilu.

