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Vážené kolegyně, kolegové,
dostává se vám všem do rukou první číslo našeho časopisu Skupiny
SMP „SPOLEČNĚ“ vydávané v roce
2020. Dostává se k vám se zpožděním, které bylo způsobeno několika
souběžnými vlivy – dlouhodobou
přípravou souboru akcí k oslavám
30 let společnosti SMP CZ (hlavní
oslavy jsme nakonec museli odložit), mým několikatýdenním výpadkem z běžné činnosti, ale především současnou celospolečenskou
situací související s koronavirovou
pandemií. Zažíváme období, které
poznamenává naše životy a patrně
na dlouho ovlivní vše, co nám přišlo
normální, běžné, přirozené a samozřejmé.
Museli jsme jako všichni a všude
přehodnotit priority a řešit to, co
bylo a stále je nejdůležitější pro
chod a základní činnost našich
firem. Od 12. března byl ustanoven
krizový tým Skupiny SMP, který na
četných zasedáních řešil nejakutnější problémy našich firem
a staveb s hlavním cílem – umožnit
pokračování stavební činnosti na
všech našich projektech. O všech
krocích, rozhodnutích a opatřeních
jsme pravidelně informovali a byli

v trvalém spojení s řediteli všech
firem. Snažili jsme se v rámci svých
možností přes odborné profesní
organizace, jako jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Sdružení pro
výstavbu silnic a jiné, ovlivňovat
nastavování pravidel vládou České
republiky (a drobným způsobem
i Slovenské republiky). To bylo
a je zvlášť důležité především
s ohledem na možnost přeshraničního pohybu našich zahraničních
zaměstnanců domů a zpět a také
našich zaměstnanců pracujících
na stavbách v zahraničí ( jako jsou
stavby ARKO TECHNOLOGY na Slovensku a SMP CZ v Německu).
Po více než dvou měsících nouzového stavu můžeme konstatovat,
že se nám podařilo dopady této
výjimečné situace, všech karantén,
omezení na hranicích, problémů se
zásobováním staveb materiály
a technologiemi, kapacitními
a jinými problémy našich subdodavatelů udržet v přijatelné míře.
Doufáme v to, že nás nepostihne
žádná další zásadní vlna epidemie,
která by přinesla opět nová striktní
vládní omezení. Pokud se to nestane, mohu říci, že se vypořádáme

s dopady událostí z posledních
týdnů způsobem, který nepřinese
podstatný propad v plánovaných
výsledcích letošního roku. Vám
všem patří obrovský dík za vaši
odvahu, bojovnost, vůli
a obětavost.
Až si budete prohlížet a pročítat
toto „nové“ číslo časopisu, prosím
vás o shovívavost – některé články
a informace měly vyjít dříve než
nyní. Mnohé z toho, s čím jsme
se setkávali, v čem jsme žili, co
jsme považovali za podstatné před
příchodem současného světového
zdravotního ohrožení, vidíme dnes
ve zcela jiném světle. Ale na druhou
stranu – výsledky naší práce, naše
stavby a fotky z jejich průběhu
jsou nadčasové – jejich krása těší
v každé době.
Přeji vám, vlastně nám všem, pevné
zdraví a radost z každodenní společné práce.
Váš Martin Doksanský
generální ředitel a předseda
představenstva SMP CZ
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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
je mi potěšením pozdravit vás u příležitosti vydání prvního čísla roku 2020.
S velkým zájmem pozoruji pracovní
týmy, schopnosti a dovednosti žen
i mužů z jednotlivých společností
Skupiny SMP. Mnohokrát jsem žasnul
nad špičkovou úrovní technické
odbornosti vašich týmů. V projektu
rekonstrukce železničního mostu na
trati Pňovany-Bezdružice to byl například unikátní způsob výměny staré
ocelové nosné konstrukce mostu,
kdy původní oblouky byly nahrazeny
oblouky novými za použití inovační
a odvážné technologie otočení konstrukce.
Dokonalý technický um a úspěšné
řízení projektů se v uplynulém roce
také projevily v závěrečných fázích
řady velkých zakázek. Bylo tomu tak
i v případě zakázky Ústřední čistírny
odpadních vod v Praze, na jejíž realizaci se podílelo mnoho našich společností a která byla dokončena s velmi
uspokojivým finančním výsledkem.
A skvělá je i vysoká úroveň kvality
a zpracování při realizaci velkolepé
rekonstrukce Národního muzea, kde
se snoubí potřeba uchování historické

hodnoty s nutností nastavení moderních technologií, odvaha s adaptabilitou. Ještě více než technický um
mě však dlouhodobě mile překvapuje
osobní zapojení a nadšení všech
týmů, lidí tvořících společnost. Každý,
ať už na staveništi, či na centrále, s hrdostí hovoří o své stavbě, o své práci.
A to je velmi pozitivní!
Ekonomická situace v České republice byla v poslední době příznivější.
Zahájení nových projektů v oblasti
infrastruktury nám umožnilo vylepšit
pozici našich společností na trhu
a navýšit objem získaných zakázek. Naše marže jsou lepší. Je třeba,
abychom v trendu zlepšování i nadále
pokračovali.
Směrem do budoucna buďme stále
zapálení a inovativní. Nicméně musíme i modernizovat a rozvíjet naše
společnosti.
Svět kolem nás se mění a mění se
rychle. Bude tedy nezbytné přizpůsobovat se a je žádoucí, aby se naše
společnosti staly aktivnějšími a dynamičtějšími. Budeme muset zlepšovat
naši mobilitu a schopnost reagovat na
změny, znásobovat naše vzájemné

synergie. Opusťme tradiční izolované
přemýšlení, tzv. „silo thinking“. Vnímejme „společnost“ jako celek,
a nikoliv jen jako jednotlivé „divize“.
Spojme naše dovednosti napříč divizemi i společnostmi. Byť tato změna
již začala, je nutno na ní i dále
pracovat. A byl bych rád, abyste se
právě v této oblasti všichni osobně
zapojili.
Vím, že to s vašimi možnostmi
a předpoklady dokážete. Máte moji
důvěru.

JEAN-PHILIPPE LOISEAU

ředitel pro Evropu a Velkou Británii, VINCI
Construction International Network
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DĚLAT UŽITEČNOU PRÁCI
Jakožto investor a současně i zhotovitel a provozovatel pozemních i inženýrských staveb
s působností ve více než stovce zemí světa se Skupina VINCI významným způsobem podílí na
transformaci měst a územních celků.

Obnova ekologické kontinuity řeky Ivette po povodních, Francie

Životní prostředí, soužití, mobilita: VINCI reaguje na tyto zásadní výzvy současného světa snahou
dělat užitečnou práci prostřednictvím svých děl, způsobů jejich realizace a svého počínání
v každodenním životě i v dlouhodobé perspektivě. Díky angažovanému přístupu
222 000 zaměstnanců, kteří sdílejí společnou vizi globální výkonnosti skupiny jako celku, se VINCI
hodlá tímto způsobem podílet na budování udržitelnějšího světa, a plnit tak svoji klíčovou úlohu
soukromého veřejně prospěšného partnera.

1

„

VE SVĚTĚ, JENŽ PROCHÁZÍ ZMĚNAMI, SE ŘÍDÍME
DLOUHODOBOU PERSPEKTIVOU A NAŠÍ VIZÍ GLOBÁLNÍ
VÝKONNOSTI S CÍLEM DĚLAT UŽITEČNOU PRÁCI“:
XAVIER HUILLARD, GENERÁLNÍ ŘEDITEL A PŘEDSEDA
PŘEDSTAVENSTVA VINCI

JAK BYSTE SHRNUL HOSPODÁŘSKÉ
VÝSLEDKY SKUPINY VINCI
ZA ROK 2019?
XAVIER HUILLARD:
Rok 2019 byl v případě VINCI opět
rokem růstu, a to jak ve Francii, kde
těžíme ze své vedoucí pozice v tradičních oborech naší činnosti, tak
i v mezinárodním měřítku, kde naše
činnost neustále roste a blíží se 50%
podílu na celkovém obratu. Kromě
trvalého organického růstu jsme
zaznamenali i vysoce dynamický
externí růst. Dosáhli jsme rekordních
hospodářských výsledků, což potvrzuje naši schopnost úctyhodného
růstu. Každým rokem tak dokazujeme
efektivnost našeho ekonomického
modelu, jehož základem je komplementarita našich činností „koncese“
a „contracting“ a také naše silná
manažerská kultura, kterou umíme
předávat všem našim pracovním
týmům, včetně zaměstnanců nově
nabytých podniků, které skupina
převzala v rámci akvizic.

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2020
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Výstavba v centru Singapuru

JAKÁ BYLA HOSPODÁŘSKÁ VÝKONNOST SKUPINY V OBLASTI
KONCESÍ?
Jednou z hlavních událostí loňského roku bylo získání kontroly nad
londýnským letištěm Gatwick. Tato
operace dala VINCI Airports nový
rozměr. Nyní jsme druhým největším provozovatelem letišť a zároveň
největším soukromým letištním provozovatelem na světě s geograficky
nejdiverzifikovanější sítí. Obhospodařujeme 45 letišť ve 12 zemích
Evropy, Asie a Ameriky. V roce 2019
letiště provozovaná společností
VINCI Letiště odbavila 255 milionů

cestujících. Náš úspěch v tomto
odvětví dokazuje opodstatněnost
našeho ekonomického modelu, který
zapojuje a synergicky kombinuje
know-how a zdroje naší skupiny
jakožto koncesionáře, investora,
generálního dodavatele, zhotovitele a provozovatele infrastruktur.
Základem našeho úspěchu, což platí
pro všechny obory naší činnosti, je
rovněž naše trvalá působnost na
místní úrovni a těsná součinnost
s územními celky, kterým poskytu-

Přechod pro vysokou zvěř nad dálnicí A10, v oblasti lesů regionu
La Lande, Francie

jeme nezbytnou podporu v oblasti
rozvoje. Stejné zásady založené na
dlouhodobém přístupu uplatňujeme
i v oblasti dálničních koncesí. Ve
Francii průběžně investujeme do
modernizace, rozšiřování a ekologizace naší dálniční sítě. VINCI Autoroutes se rovněž podílí na urychlení
rozvoje nových typů mobility, jako je
elektromobilita, sdílená mobilita
a brzy i autonomní mobilita, a ve
spolupráci s územními celky se
zasazuje o nízkouhlíkové dálnice.

V zahraničí jsme úspěšně uvedli do
provozu dvě důležité dálniční stavby:
nový dálniční obchvat v kanadské
Regině, který společnost VINCI
vybudovala a provozuje v rámci
partnerství veřejného a soukromého sektoru, a dva poslední úseky
dálnice spojující Moskvu a Petrohrad
v Ruské federaci, kde od nynějška
provozujeme 1 000 km dálnic.

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2020
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JAKÉ JSOU VYHLÍDKY SKUPINY VINCI PRO ROK 2020?

V rámci koncesí by měla i nadále růst
dálniční doprava na síti dálnic provozovaných společností VINCI Autoroutes,
která představuje klíčový faktor rozvoje
mobility v územních celcích, vnitrostátní a mezistátní dopravě, jakož
i ve vnitřním a přeshraničním obchodě
především se Španělskem a Portugalskem. Rovněž by měl stoupat i provoz
na letištních platformách provozovaných společností VINCI Airports, která
bude mimo jiné příjemcem celoročních
koncesních poplatků za využívání letiště Gatwick. Tempo růstu těchto typů
dopravy však bude ve srovnání s rokem
2019 pomalejší z důvodu přísnější
porovnávací metodiky. Pokud jde o contracting, solidní zásobník práce našich
podniků umožňuje předpokládat nárůst
tržeb. jsme do roku 2020 vstoupili
s důvěrou. Budeme i nadále rozvíjet
naše dvě základní odvětví činnosti,
přičemž se především zaměříme na
jejich rozvoj v mezinárodním měřítku
s cílem dalšího rozšíření základu našeho ekonomického modelu a zároveň
budeme rozvíjet naše domácí trhy.
Budeme pokračovat v růstu bez nežádoucích jevů, což znamená uplatňování
rozumné růstové a dluhové politiky.
Jednou z podmínek udržitelnosti našich
činností je ale rovněž nutnost transformace našich oborů činnosti a nabídek,
abychom přicházeli s inovativními
a udržitelnými řešeními, která budou
reagovat na zásadní výzvy současného
světa. Jak tedy přistupovat k životnímu prostředí v souvislosti s natolik
naléhavým problémem, jako je změna
klimatu? Jsme si plně vědomi výrazného
dopadu pozemního a dopravního stavitelství, což jsou naše dva hlavní obory,
na emise skleníkových plynů a globální
oteplování. Avšak místo toho, abychom
seděli s rukama v klíně, jsme se aktivně
zapojili do hledání řešení! Ve všech
oborech činnosti jsme vyvinuli celou
řadu ekologických technologií využívajících nejmodernější poznatky a zkušenosti, ať již jde o ochranu biologické
rozmanitosti na našich infrastrukturách, snižování energetické náročnosti
budov, či zavádění pokročilých řešení

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2020

v oblasti recyklace stavebních materiálů
používaných při silničních stavbách.
Naše politika v oblasti inovace se již
několik let zaměřuje na tento prioritní
cíl a výsledkem její realizace jsou nové
služby s přidanou ekologickou hodnotou, jejichž inkubátorem je platforma
prognózování
a inovace Leonard. Úkolem dnešní doby
je přejít od experimentálního výzkumu
k industrializaci; jako příklad uveďme
vývoj využití nízkouhlíkového betonu
na našich stavbách. Obecněji řečeno,
ve všech projektech hodláme uplatňovat vlastní know-how a know-how
našich partnerů působících v našem
podnikatelském ekosystému, aby spolu
s optimální technickou a ekonomickou
úrovní výsledných děl bylo dosahováno
i ekologického optima. Jsme jedním
z mála velkých koncernů, které jsou
schopny tak činit ve velkém měřítku.

Toto zjištění je základem naší environmentální politiky. Chceme nejenom
vytvářet zelené hodnoty v řešeních, jež
realizujeme pro naše klienty, ale rovněž
hodláme jít příkladem, pokud jde o naši
vlastní ekologickou stopu. To je smysl
vysoce ambiciózních závazků, které
jsme nedávno přijali za účelem snížení
našich emisí CO2 v souladu s cíli Pařížské klimatické dohody a jež se zaměřují
na prosazování oběhového hospodářství
a ochrany přírodního prostředí. Tyto
závazky se promítnou do cílů a akčních
plánů, jež budou konkrétně stanoveny
a vyčísleny v jednotlivých oborech naší
činnosti a jednotlivých podnicích ve
skupině.

Pokládka protihlukových stěn při rozšiřování dálnice A63 v úseku Ondres a
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JAK BYSTE V KRÁTKOSTI CHARAKTERIZOVAL SVŮJ POSTOJ KE ZMĚNÁM,
JIMIŽ PROCHÁZÍ SOUČASNÝ SVĚT?
Most přes Panamský průplav

Řídíme se dlouhodobou perspektivou a naší vizí
globální výkonnosti. Naše profese a obory činnosti
jsou hybnou silou transformace měst a územních
celků a své poslání vykonáváme se snahou pozitivně přispět k realizaci těchto změn – tím, že děláme
užitečnou práci, a naplňujeme tak naši komunikační kampaň reálnými skutky. V roce 2019 jsme
odvedli velký kus práce, protože jsme zaktivovali
všechny naše týmy a zúčastněné strany, s nimiž
spolupracujeme, a abychom tomuto poslání naší
skupiny dali ještě hlubší význam, definovali jsme
smysl své existence, který budeme v roce 2020
sdílet se všemi aktéry našeho podnikatelského
ekosystému. Tento požadavek je kladen na všechny
podniky, a to tím spíše na skupinu, jako je VINCI,
která v drtivé většině realizuje veřejně prospěšné
stavby. Naše ambice jsou ekonomického, sociálního, společenského a ekologického charakteru
a klademe si skutečně vysoké cíle. V nadcházejícím
desetiletí to VINCI potvrdí skutky!

Saint-Geours de Maremne, Francie
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Zvýšení spolehlivosti švédské elektrické sítě s cílem minimalizovat výpadky proudu a jejich délku,
Švédsko

JAK VYPADAL LOŇSKÝ ROK PRO TŘI HLAVNÍ ODVĚTVÍ CONTRACTINGU?

Společnost VINCI Energies pokračovala v nastoupeném směru rozvoje a hlavní operace loňského roku
doplnila na třicet akvizic. V důsledku organického
a externího růstu se velikost tohoto odvětví během
deseti let téměř ztrojnásobila! Toto odvětví má
vynikající výchozí pozici, pokud jde o zásadní výzvy
spojené s energetickou transformací a digitalizací,
a proto rychle směřuje k tomu, aby se stalo nejdůležitějším článkem skupiny v oblasti contractingu.
Eurovia má za sebou skvělý rok. Ve Francii jí místní
zastoupení na všech segmentech mobility a územního rozvoje umožnilo plně využít významných
investic místních územních celků. V mezinárodním
měřítku se Eurovia stala lídrem ve svém oboru na
východním pobřeží USA a díky odkupu průmys-

lových a silničních činností Lane Construction na
konci roku 2018 dosáhla obratu více než miliardy
eur. Společnost VINCI Construction zaznamenala
solidní organický růst, na němž se podílel především dynamický rozvoj stavebnictví v pařížském regionu a nárůst objemů stavebních prací v projektu
Grand Paris Express. V ostatních regionech světa
naše Divize velkých projektů zahájila další cyklus
růstu díky významným zakázkám, které se jí podařilo získat v USA , Kanadě, na Novém Zélandu
a ve Spojeném království. V oblasti specializovaných
stavebních činností Divize velkých projektů uplatňuje své odborné znalosti ve stále širším rozsahu
a realizuje řádově stovky technicky velmi složitých
projektů.
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UDÁLOST ROKU 2020

30 LET SPOLEČNÉHO PŘÍBĚHU

2020

SMP CZ ve spolupráci se společností
EUROVIA CS zakládá společnosti
PREFA PRO pro oblast prefabrikace,
zejména pro dopravní stavby
a OK Třebestovice pro oblast ocelových
konstrukcí s hlavním zaměřením na
prvky dopravního stavitelství.

V roce 2020 SMP CZ slaví 30 let společného příběhu.
Žijte ho s námi!

2019

SMP CZ zakládá spolu s německým partnerem novou mostařskou
firmu VIA STRUCTURE. V roce 2020 vstupuje do její akcionářské
struktury také další společnost z VINCI Construction, polský WARBUD.
SMP CZ získává ocenění za projekt Ústřední čistírny odpadních vod
v Praze. Projekt rekonstrukce železničního mostu
Hracholusky je oceněn evropskou cenou v Bruselu.

2016

2015

SMP CZ vstupuje do úzké spolupráce s německou větví
EUROVIA na výstavbě dálničních staveb a mostů
v Německu. O rok později je získán první
společný projekt, mostní objekty
na PPP projektu rekonstrukce A7.

SMP CZ je vedoucím účastníkem čtyřčlenného sdružení, které realizuje největší
vodohospodářskou stavbu v České republice: celkovou přestavbu a rekonstrukci
Ústřední čistírny odpadních vod Praha, nové vodní linky.
SMP CZ začíná úzce spolupracovat se sesterskou společností PRŮMSTAV s působností
v oboru pozemního stavitelství na základě rozhodnutí hlavního akcionáře VINCI prostřednictvím ovládací smlouvy.
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2012
SMP CZ kupuje 100% podíl ve
firmě ARKO TECHNOLOGY se
specializací na dodávky
investičních celků vodohospodářských staveb, provozování
vodohospodářských zařízení
pro veřejnou potřebu, výrobu
bazénů a bazénové technologie
a oblast dmychadel a kompresorů.
Společnost SM 7 se přejmenovává na FREYSSINET CS. Ukončuje
se dlouholetá licenční spolupráce
se společností Dywidag a 50%
podíl je nabídnut v rámci Skupiny
VINCI francouzskému specialistovi na předpínání – firmě
FREYSSINET.

2011

SMP CZ vstupuje na zahraniční trh.
V Polsku se podílí na realizaci dálnic
před fotbalovým šampionátem EURO 2012.
SMP CZ získává ocenění
za opravu Karlova mostu.

2007

SMP CZ získává ocenění Nejlepší stavební firma roku 2006 v kategorii Velké stavební
společnosti nad 250 zaměstnanců.
SMP CZ zahajuje rekonstrukci elektrárny Tušimice.
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2005

Změna názvu na SMP CZ. Skupina VINCI Construction
získává ve společnosti 100% majoritu.

1994
2002
SMP Construction rozšiřuje svou
působnost i na stavby vodohospodářské,
ekologické a energetické.

2001

Stavby mostů Praha se podílejí
na specializovaných pracích
při výstavbě pražského metra. Jedná
se o železobetonové konstrukce v hloubených
částech, následují opravy metra po
povodních v roce 2002 a také práce při
provádění sekundárního ostění tunelových
tubusů.

Dochází k prodeji podílu ve společnosti
Transportbeton Mosty.
Ve Francii se na přelomu let 2000/2001
uskutečňuje významné spojení mnoha
velikých francouzských stavebních
společností do nového koncernu
pod značkou VINCI. Společnost
Stavby mostů Praha se stává členem
Skupiny VINCI Construction a díky tomu
dochází ke změně názvu na SMP Construction.

1993

Společnost Stavby mostů Praha zakládá dceřinou společnost Transportbeton Mosty.

1990

Vznik státního podniku Stavby mostů Praha
se specializací na mostní stavby. Ten je
v roce 1992 vyčleněn ze Státního fondu
národního majetku
a přetransformován
na akciovou společnost.

1997

Vznik dceřiných společností SM 7 se zaměřením na předpínání železobetonových konstrukcí a SMS s orientací na výstavbu
mostů na území Slovenské republiky.
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Do společnosti Stavby mostů Praha vstupuje francouzská
společnosti GTM Dumez, která kupuje 50,2 % akcií, a stává se
tak v září 1994 majoritním vlastníkem.

1953

Založení specializovaného mostařského závodu u firmy Stavby silnic a železnic.
Ten se v průběhu 70. a 80. let minulého století podílí na nejvýznamnějších
mostařských projektech v tehdejším Československu. Jedná se například
o Nuselský nebo Barrandovský most v Praze, mosty na dálnici D1 ve
Hvězdonicích a D5 v Berouně nebo zavěšený most přes rybník Jordán v Táboře.
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Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi
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SILNIČNÍ MOST PŘES LABE
MEZI VALY A MĚLICEMI
SMP CZ

Langerův trám nahradí Bailey Bridge. Více než sedmdesátileté mostní provizorium
končí. SMP CZ dokončuje v Mělicích u Přelouče nový most přes Labe.

Nový most nahradí původní provizorní
Bailey Bridge, který zde byl postaven
v roce 1948 ze zanechaných zásob
UNRRA. Použitá sestava původní
nosné konstrukce měla pět polí
a délku nosné konstrukce přibližně
88 m. Podle místních pamětníků byl
tento most do své pozice nad říčním
korytem, za vydatné pomoci místního
obyvatelstva, zasunut, jak bylo pro
toto vojenské provizorium zvykem.
Most byl během své existence
vícekrát rekonstruován. Krom údržby
nosné ocelové konstrukce s dřevěným
vozovkovým krytem se měnila celá
spodní stavba.
Most byl odstraněn v celém svém
rozsahu, pouze pode dnem koryta
zůstaly zaberaněné zbytky dřevěných
pilot. Nosná konstrukce byla ze své
pozice vytažena na valské předpolí,
rozebrána na přepravní díly a uskladněna v mostárně v Záboří nad Labem.
O jejím dalším využití rozhodne Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
která je jejím vlastníkem. Po repasi
se předpokládá její další využití pro
provizorní mostní konstrukce.
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Nová trasa spojující obce Valy
a Mělice u Přelouče měří 480 m
a její součástí jsou dva mosty. Tím
druhým je rámová konstrukce přes
Živanickou svodnici, která je integrovaným mostem o rozpětí 8,2 m.
Hlavní stavební objekt trasy, most
přes Labe, je 194 m dlouhý, spojitý
ocelový dvoutrám o pěti polích se
spřaženou spolupůsobící deskou
mostovky. V hlavním poli o rozpětí
84 m je konstrukce vyztužena obloukem se závěsy a tvoří Langerův trám.
Vzepětí oblouku je 12 m, celková
hmotnost oceli je 645 t. Je potřeba
zdůraznit, že most je budován na
zajištění podjezdné výšky pro lodě
na Labi 7 m, kdy nebude v řece žádný
pilíř omezující plavbu.
Nosná konstrukce byla sestavena
postupně ve třech úsecích, bez oblouku, na pracovní plošině na mělickém
předpolí. Odtud byl rám ve dvou krocích vysunut, vždy po dokončení daného úseku. Maximální překonávaná
vzdálenost byla cca 22 m, průhyb na
konci byl cca 11 cm, vysouvalo se bez
výsuvného nosu pouze se spouštěcí

klapkou na konci ocelové konstrukce.
Výsuvné zařízení bylo osazeno na
pilíři P4 – tažné konzoly připevněné
k pilíři a dvojice dutých lisů (60 t) se
zdvihem 166 mm. Pro posun ocelové
konstrukce byly použity celozávitové
tyče průměru 26 mm přikotvené ke
konstrukci. Tření na výsuvných podložkách se pohybovalo v rozmezí
3–5 %, lze říci, že bylo kvalitně namazáno. Výsun byl veden na věžích
PIŽMO, které byly v korytě Labe
založeny na zaberaněných bárkách
z profilů HE300B. Hlavní pole
mostovky bylo už při výsunu osazené
deskami ztraceného bednění z UHPC.
Celková hmotnost konstrukce při
druhém výsunu byla přibližně
443 t. Třetí část se montovala už
přímo v definitivní poloze. Zároveň
během montáže třetího úseku probíhala betonáž spolupůsobící spřažené
desky. Betonáž se uskutečňovala na
provizorních podporách, které byly
odstraněny až po montáži oblouku
a táhel, tedy až začala konstrukce fungovat jako Langerův trám. Následně
byla celá konstrukce osazena na lisy
a po montáži ložisek spuštěna do
definitivní pozice.
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Zajímavostí mostu je použití ztraceného bednění spřahující desky
z UHPC, třídy SCC 100/115 XF4 s rozptýlenou nekorodující výztuží. Problémem je v tomto případě nutnost mít
v předstihu kompletně zpracovanou
výrobně-technickou dokumentaci
jednotlivých typů prefabrikátů (a není
jich málo), do které už následně prakticky nelze zasáhnout.
Další ne úplně běžnou technologií je
betonáž úložných prahů samozhutnitelným betonem SCC C30/37 XF4,
SF2. Tato receptura byla použita pro
tvarovou náročnost úložných prahů
pilířů, která neumožnila kvalitní ukládku betonu tradičním způsobem. Tím
vzrostly nároky na tuhost a těsnost
bednění, které bylo provedeno jako
dvouplášťové a spínané tyčemi DW20.
Osmi táhly byla do základu pilíře
připnuta také duše bednění úložného
prahu pilířů, která byla použita k zabednění půlkruhového vybrání v horní
ploše stativ pilířů. Vztlak tohoto dílu
bednění se na konci betonáže blížil
ekvivalentu přibližně 50 tun. Oba
nové mosty jsou založeny na
prefabrikovaných beraněných
pilotách*. Použitá technologie je
v obecném povědomí zapsaná jako
historicky překonaná, v souvislosti
s rozvojem technologie vrtaných pilot
v České republice zapuzená, v tomto
případě ovšem znovuobjevená
a nasazená s využitím zahraničního
partnera v modernější podobě.
Vzhledem k rozměrům prefabrikátu
dosahuje beraněná pilota obecně
nižších únosností než velkoprofilová
vrtaná pilota, do základu je tedy nutné
projekčně umístit větší množství pilot.
S výhodou se při návrhu pilotového
založení využívá možnosti provádět
prefabrikáty pod úklonem. Podstatnou
výhodou technologie je však při vhodném geologickém profilu neporovnatelně vyšší rychlost provádění
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a vzhledem k okamžité kontrole únosnosti už během beranění a obecným
výhodám prefabrikace možnost bez
technologických přestávek navazovat
s další stavební činností. Díky tomu
došlo k výraznému urychlení výstavby
celého mostu.
Pro založení obou mostů byly navrženy prefabrikované piloty průřezu
40 x 40 cm z betonu C40/50. Délky
prefabrikátů a použitá výztuž se
drobně lišily u opěr a pilířů. Celkem
bylo zaraženo 188 pilot, včetně těch
testových pro dvě statické zatěžovací
zkoušky.
Určitou nevýhodu představovala neexistence dostatečně vybaveného
a zkušeného dodavatele v České republice a logistika spojená s nutností
převozu beranicí soupravy a prefabrikátů ze zahraničí. S dalším rozvojem této technologie a použitím ve
vhodných geologických podmínkách
se však dá očekávat značné zjednodušení těchto procesů.
Nový most umožňuje průtok velkých vod a po dokončení splavnění
Labe umožní i plavbu moderním
lodím. Dokončení a zprovoznění mostu je plánováno na červen 2020.
Objednatelem prací je Ředitelství
vodních cest České republiky
a Správa a údržba silnic Pardubického
kraje. Stavba je financována ze 77 %
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a zbývající část financuje
Pardubický kraj.

* Technologie oceněná v soutěži Cena za inovaci, kategorie Postupy a technologie
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REKONSTRUKCE LÁVKY PŘES DÁLNICI D5
V KRÁLOVĚ DVOŘE
SMP CZ

Společnost SMP CZ prováděla rekonstrukci lávky pro pěší přes dálnici D5 v Králově
Dvoře, která spojuje městské části Počaply a Karlovu Huť.

Lávka je směrově vedena jako tři
přímé úseky, tj. přímá nástupní
a sestupní rampa a kolmé hlavní pole
přes dálnici. Půdorysně tak tvoří tvar
písmene U.
Spodní stavba je tvořena dvěma
nízkými opěrami a pěti pilíři, nosná konstrukce lávky šesti prostými
poli. Kratší pole mají rozpětí 23,5 m,
delší pole pak 32,2 m. Každé z nich je
provedeno dvojicí ocelových nosníků
profilu 800 spřažených železobetonovou deskou.
Předmětem rekonstrukce byla výstavba nové ocelové konstrukce hlavního
pole, provedení nové desky nosné
konstrukce s pochozí stěrkovou izolací, nová stativa pilířů, úložných prahů
a závěrné zídky opěr, obnova původní
protikorozní ochrany konstrukce, osazení nových ložisek, sanace původní
spodní stavby a instalace nového
zábradlí s LED osvětlením.
Rekonstrukce lávky byla zahájena odstraněním příslušenství, podskružením ocelových konstrukcí rampových
polí a demolicí spřahujících desek
rampy jedna a dva včetně sejmutí
hlavního pole přes dálnici.

Po synchronním zvednutí ocelových
konstrukcí rampových polí byla odříznuta a snesena stativa pilířů, vlepena
spřahující výztuž a vybetonována nová
stativa spodní stavby včetně úložných
prahů opěr a závěrných zídek. Ocelová
konstrukce rampových polí byla kompletně opískována a byla provedena
nová souvrství protikorozní ochrany.
Novou ocelovou konstrukci hlavního
pole realizovala společnost
OK Třebestovice. Nová konstrukce
měří 32,8 m a její nosníky profilu 800
jsou podélně zakrouženy do vrcholového oblouku.
Vzhledem k smluvnímu termínu výstavby (srpen–listopad 2019) byla
v realizační dokumentaci stavby
dohodnuta změna spřažení nosné
konstrukce z monolitické desky na
prefabrikované segmenty s dodatečným zmonolitněním. Tyto prefabrikované segmenty byly zadány společnosti PREFA PRO. Technický úsek
závodu Severozápad vyvinul
v relaci výrobně-technické dokumentace detaily kotvení zábradlí a ocelových prvků pro rektifikaci prefabrikátů
a stabilitu římsových částí segmentů.

Plynulost stavby a krátkou dobu výstavby se podařilo zajistit díky dopravě ocelové konstrukce a prefabrikátů
hlavního pole lávky a ramp do těsné
blízkosti budoucího místa osazení,
kde docházelo ke kompletaci, osazení
a zmonolitnění segmentů lávky.
Nastrojení prefabrikáty byla záležitost
jedné pracovní směny. Rektifikace, vyztužení a zmonolitnění, kotevní nátěr
stěrkové polymerové izolace
a kosmetické úpravy trvaly 14 dní.
26. října 2019 bylo hlavní pole lávky
za úplné uzavírky D5 v nočních hodinách pomocí jeřábu AC 500 osazeno
do definitivní polohy.
Montáž prefabrikátů rampových polí
byla byla záležitost vždy několika
málo hodin. Do otvorů v prefabrikátech pro definitivní zábradlí byl namontován dočasný záchytný systém
pro bezpečný pohyb pracovníků při
rektifikaci, armování a betonáži.
Způsob provedení nosných konstrukcí zásadně ovlivnil plynulost a dobu
výstavby.
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REKONSTRUKCE MOSTU U MĚŠŤÁKŮ
MLADÁ BOLESLAV
FREYSSINET CS

Společnost FREYSSINET CS realizovala ve spolupráci s firmou H-INTES rekonstrukci
mostu v Mladé Boleslavi. Ten převádí křižovatku místních komunikací Havlíčkova
a Laurinova přes železniční trať Mladá Boleslav, hlavní nádraží – Mladá Boleslav,
město. Investorem akce bylo statutární město Mladá Boleslav, objednatelem H-INTES,
projektantem Pontex, technický dozor investora zajištovala společnost
REALSTAV MB.

Nosnou konstrukci v příčném řezu
tvoří 38 prefabrikovaných nosníků
KA-73 z předpjatého betonu o délce
18 m. Most je široký 40 m a dlouhý
18 m. Mostní závěry jsou podpovrchové. Do spodního líce na obou
stranách jsou do spár mezi krajními
nosníky zakotvené ocelové konzoly
z válcovaných profilů, po kterých vede
značné množství inženýrských sítí –
NTL, STL, NN, VN, vodovod, veřejné
osvětlení, Cetin.
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2020

Jižní opěra O1 je masivní tížná
s dříkem z prostého betonu a železobetonovým úložným prahem. Opěru
O2 tvoří železobetonový úložný práh,
který je přímo založen na mikropilotách. Křídla ze železového betonu
jsou přisazená k opěrám a oddělená
dilatačními spárami. Vozovka na
mostě je živičná, její šířka v ose je
26 m. Na obou stranách jsou vedeny
chodníky proměnné šířky s živičným
povrchem, lemované betonovým

obrubníkem. Izolační systém je vanový
z natavovaných asfaltových izolačních
pásů. Římsy jsou železobetonové,
prefabrikované. Zádržný systém tvoří
ocelové zábradlí se svislou výplní
ukotvenou zabetonováním sloupků
do říms.
Rekonstrukce zahrnovala opravu
spodní stavby pomocí stříkaného
betonu a výměnu mostního svršku
včetně příslušenství a ocelových

konstrukcí nesoucích inženýrské sítě.
Cílem bylo prodloužení životnosti
mostu o cca 10 let.
Práce byly zahájeny v červenu 2019
a rozděleny dle specializace mezi
FREYSSINET CS a H-INTES.
FREYSSINET CS prováděla rekonstrukci mostu, H-INTES opravu vozovek,
zemní práce a dodávku zábradlí.
S ohledem na ochranné pásmo
Českých drah práce probíhaly do poloviny července pouze na svršku mostu a vozovkách v omezeném rozsahu.
Stavbě nebyla udělena větší souvislá
výluka, práce pod mostem musely
proto probíhat mimo průjezdný průřez
a nutné práce nad průjezdním průřezem byly naplánovány do několika
krátkých nočních výluk. V těchto výlukách měly být také měněny konzoly
inženýrských sítí, které se nacházely
na spodní stavbě a spodním líci nosné
konstrukce. Některé konzoly byly však
natolik uvolněné a napadené korozí,
že hrozil jejich pád včetně inženýrských sítí na koleje. To umožnilo
vyloučit veškerý provoz na železniční
trati na celé tři dny a práce byly provedeny v blízkosti trati.

investorem a partnery, jednalo se
o velmi cennou a zajímavou zkušenost. Veškeré práce byly provedeny
s maximálním nasazením. Spolupráce
se všemi zúčastněnými stranami byla
na vysoké úrovni a s velmi vstřícným
postojem k problematice stavby.

strana 23 Pohled na most před rekonstrukcí z Havlíčkovy ulice
strana 24 Situace mostu v částečném provozu po rekonstrukcí s nedokončenou úhlovou
opěrnou zdí

Most byl uveden do částečného provozu v srpnu 2019 přesně dle plánu.
V září probíhaly drobné dokončovací
práce, zejména na opěrné zdi u restaurace U Měšťáků, která byla nahrazena novou 18m úhlovou opěrnou zdí.
Práce byly dokončeny koncem září
a od té doby je most v plném provozu
bez omezení.
Na této stavbě spolupracovala
společnost FREYSSINET CS s novým
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REKONSTRUKCE
SILNIC II/531 a II/532
V BANSKOBYSTRICKÉM
KRAJI NA SLOVENSKU
SMS dokončila rekonstrukci silnice v Banskobystrickém kraji o celkové délce 50 km. Silnice je
severojižní spojkou mezi silnicí I66, která směřuj e
od Červené Skaly přes Muráň do Tisovce, a silnice
I/16 v Rimavské Sobotě směrem na Jenskou.
Upravovaná délka povrchů byla cca
20,6 km, z toho upravované podloží formou jeho
recyklace za studena bylo v délce cca 8,3 km.
Silnice II/532 tvoří spojnici silnic
II/531 a 1/16 mezi obcemi Muráň – Revúca –
Jelšava – Behynce. Upravovaná délka povrchů
představovala cca 29,1 km, z toho upravované
podloží formou recyklace za studena měřilo cca
1,9 km.

REKONSTRUKCE
MOSTNÍCH OBJEKTŮ
V ŽILINSKÉM KRAJI
NA SLOVENSKU
SMS prováděla rekonstrukce devíti mostních objektů pro zákazníka Žilinský kraj.
Konkrétně se jednalo o mosty
v obcích Dlhé Pole, Dolná Tižina, Ivančiná,
Lazany, Moškovec, Oščadnica, Svederník,
Vrícko, Vysoká nad Kysucou
a Zbyňov.
Rekonstrukce spočívala v sanaci roštové
konstrukce mostu, vybourání poškozených
částí mostních objektů a nahrazení novými
konstrukcemi, vybudování nových odvodňovačů a vozovky, sanaci
a opravě spodní stavby a opevnění svahu,
vybudování mostních svršků
a realizaci konstrukčních vrstev vozovky.
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NOVÉ PORTÁLY SYSTÉMU
ELEKTRONICKÉHO MÝTA
OK Třebestovice

Společnost OK Třebestovice se stala dodavatelem portálových konstrukcí systému
elektronického mýta na silnicích I. třídy.

Předmětem zakázky byla výroba
a montáž ocelových konstrukcí portálů v jedenácti lokalitách pro nového
provozovatele mýtného systému.
Portály slouží k umístění technologie
pro kontrolní stanoviště satelitního
mýtného systému. Portály jsou umístěny na silnicích I/12 v Úvalech,
I/16 v Jičíně, I/19 v Táboře,
I/20 v Dasném, I/26 v Babylonu,
I/34 v Olbramovicích, I/34 v Radětíně,
I/35 v Nové Vsi, I/38 v Kolíně, I/43
v České a I/50 v Bystřici pod Lopeníkem.
Pro toto použití bylo nutné vyvinout
a certifikovat nový typ portálu. Jedná
se o upravený poloportál pro dopravní
značení, který je doplněn revizní lávkou a zábradlím, na než se upevňuje
technologie, jako jsou kamery, čidla
a podobně. Konstrukci portálu tvoří
rám vetknutý do železobetonové
základové patky. Ocelová konstrukce
je provedena z lisovaných profilů tvaru
U s vnitřními podélnými výztuhami ve
spodní části. U profily jsou svařeny do
„krabice“ obdélníkového tvaru
a vyztuženy příčnými žebry, diafragmaty. Uvnitř stojiny je prostor pro

rozvod elektroinstalace. Nosná konstrukce portálu je sestavena ze dvou
dílů, které jsou navzájem montážně
spojeny šroubovaným spojem s vysokopevnostními šrouby. Kotvení portálu
k betonovým patkám je řešeno pomocí předem zabetonovaných šroubů.
Součástí portálů je revizní lávka se
zábradlím a žebřík, které slouží pro
přístup k technologickým zařízením
umístěným na portálu.
Ve všech lokalitách se jedná o velmi
frekventované komunikace, montáž
portálů se musela provádět pouze za

částečných uzavírek, a to převážně
ve večerních či nočních hodinách. Při
montáži břevna portálu byla možná
pouze krátkodobá úplná uzavírka na
maximálně 15 minut. To vyžadovalo
zvýšené nároky na koordinaci prováděných prací.
Montáž na prvních lokalitách začala
v září 2019 a do konce loňského roku
bylo osazeno celkem osm portálů.
Zbývající se realizují letos, poslední
z nich v červnu. Tím bude zakázka
kompletně dokončena.
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ZVÝŠENÍ RETENCE A ZABEZPEČENÍ VODNÍHO
DÍLA KLABAVA PROTI POVODŇOVÝM
PRŮTOKŮM
SMP CZ

SMP CZ prováděla zvýšení retence a zabezpečení vodního díla Klabava proti
povodňovým průtokům. Stavba se nachází na řece Klabava v Plzeňském kraji.
Práce prováděné pro investora Povodí Vltavy začaly v březnu 2017 a byly dokončeny
v říjnu 2019.

Stavba zahrnovala rozšíření předpolí,
provedení nových kamenných dlažeb
a sjízdné rampy, kompletní demolice
a provedení funkčních bloků se segmentovými uzávěry, výstavbu ocelové
lávky s betonovou mostovkou, rozšíření kapacity skluzu včetně betonáže
dna skluzů s největším sklonem
40 %, odfrézování a novou přibetonávku starých zdí – v části hrazené
provizorní jímkou pro převedení velkých vod pouze s novou římsou – ,
novou panelovou komunikaci s úpravou terénu pod hrází, nový železobetonový vlnolam s osvětlením, nové
pozinkované zábradlí cca 500 mb
a elektroinstalaci pro ovládání segmentů.

ny venkovní úpravy.
V současné době je vodní dílo plně
v provozu. Zvětšený retenční ovladatelný prostor nádrže chrání dílo i při
navrženém průtoku Q 1000 a vyrábí
elektrickou energii s maximálním
výkonem 200 kW.

Na konci října 2019 roku byla stavba
vodního díla Klabava předána zpět
investorovi k užívání.

strana 25 Pohled na vodní dílo Klabava
strana 26 Segmentové uzávěry

Při stavbě bylo uloženo 560 t výztuže,
80 t kari sítí a 8 794 m3 betonu.
Součástí velké rekonstrukce byla i výstavba malé vodní elektrárny, která je
umístěna na odbočce spodní výpusti
DN 1600 a byla zkolaudována v roce
2018. Na podzim 2019 byly dokončeSPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2020
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cca 37 m, šířku až 7,7 m a výšku až
10 m. Nebyly navrženy žádné dilatační spáry.

ZVÝŠENÍ RETENCE A ZABEZPEČENÍ VODNÍHO
DÍLA VESELÁ PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD
SMP CZ

SMP CZ dokončila zabezpečení vodního díla Veselá před účinky velkých vod.
Investorem a objednatelem bylo Povodí Vltavy. Práce začaly v únoru 2019 a většina
byla dohotovena v září téhož roku. Práce probíhaly ve sdružení s firmou
STAVMONTA, která prováděla zemní práce na hrázi a na dně nádrže.

S ohledem na vývoj hydratačního
tepla byly při první a největší betonáži
základu instalovány trubičky do středu
základu a následně se přes teplotní
čidla sledovala teplota železobetonové konstrukce.
Vyhodnocení měření teploty po
betonáži uvnitř základu sdruženého objektu
Laborant osadil teplotní čidlo 200 mm
pod horní povrch betonáže základu do
2m plastové trubičky DN 20 mm. Po
vložení čidla byla trubička zazátkována, aby nedocházelo k únikům
tepla. Teplota horního povrchu betonu
nebyla měřena.

datum
Vodní nádrž Veselá byla postavena
v roce 1985. Nádrž je situována
jihozápadně od obce Hrádek v katastrálním území Mirošov v Plzeňském
kraji na bezejmenném pravostranném
přítoku Pekelského potoka. Nádrž
je průtočná, vzdouvací objekt tvoří
zemní sypaná hráz. Její celková délka
o minimální šířce v koruně 3,23 m
je cca 95 m a výška průměrně 6 m.
Plocha povodí je 4,17 km2, plocha
minimální provozní vodní hladiny je
12 500 m2, při maximální provozní
hladině (přelivné hraně) 27 000 m2.
Celkový objem nádrže je při maximální hladině 74 000 m3.
Stavba zahrnovala úpravu opevnění
návodního svahu, koruny hráze
a vnitřního prostoru zátopy, demolici
a výstavbu objektů spodní výpusti
a bezpečnostního přelivu se skluzem,
odstranění sedimentu a doplňující
úpravy.
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Objekty spodní výpusti a bezpečnostního přelivu se skluzem byly, jak
již bylo řečeno, zdemolovány. Nový
objekt je železobetonový monolitický sdružený s jedním výpustným
potrubím DN 300, věžovým objektem
k ovládání výpusti a bezpečnostním
přelivem ze dvou naproti sobě situovaných přelivných hran navržených na
převedení Q100.
Celkový objem betonu výpusti a bezpečnostního přelivu je cca 650 m3. Ve
stěně přelivu je osazen provozní stavidlový uzávěr 1 x 1,9 m. Stavidlo se
ovládá z plošiny u vstupu do věžového
objektu spodních výpustí. Sdružený
objekt je osazen funkčním vybavením.
Jedná se zejména o stavidlový
teleskopický uzávěr s ovládáním
a převodovkou, armaturami a tvarovkami potrubí spodní výpusti, žebříky
a mezipodestou věže. Součástí objektu je lávka (její světlá délka je 7,4 m
a šířka 1,2 m) spojující korunu hráze
s věžovým objektem.

Realizace železobetonových
konstrukcí výpusti a bezpečnostního přelivu
Cílem bylo nalézt řešení, které bude
zohledňovat minimalizaci pracovních
spár a respektovat chování železobetonových konstrukcí s ohledem
na smršťování a teplotní roztažnost.
Základ sdruženého objektu, který
je dlouhý cca 36 m, široký 5–7 m
a vysoký 1,5–2,5 m, byl betonován
v jednom kuse. Stěny dělí na jednotlivé betonážní díly délky cca 8 m
pouze svislé pracovní spáry. Zadávací
dokumentace počítala se svislými
i vodorovnými pracovními spárami.
Veškeré kontaktní plochy pracovních
spár byly opatřeny pozinkovaným plechem Pentaflex KB 167 se speciálním
vysoce elastickým oboustranným povrstvením, který zaručuje těsnost i při
malých pohybech konstrukce. Pracovní spára dna šachty byla kromě plechu
Pentaflex doplněna polymerovým
bobtnavým páskem. Celá konstrukce
sdruženého objektu má délku

5. dubna 2019

6. dubna 2019

7. dubna 2019

8. dubna 2019

čas

teplota čidla [ C°]

teplota ovzduší ve stínu [ C°]

10:00

41

9

14:00

46

14

18:30

46

16

06:30

43

8

11:30

41

13

18:15

39

15

06:00

33

4

12:00

30

13

18:00

31

15

07:00

32

6

Poznámky:
Technické kvalitativní podmínky staveb
Pokud není stanoveno jinak, nejvyšší teplota betonu uvnitř betonované části vystavené vlhkému nebo střídavě vlhkému ovzduší nesmí přestoupit
65 °C, nejsou-li k dispozici údaje zkoušek, že v kombinaci s použitými materiály nebudou mít vyšší teploty významný záporný účinek na užitné
vlastnosti betonu.
Teploty uvnitř betonové směsi v procesu tuhnutí a tvrdnutí jsou závislé na mnoha faktorech. Naměřené hodnoty byly překvapivě nízké, jedním z faktorů
byl začátek stavební sezony, nízké teploty ovzduší a vychlazené složky betonové směsi v betonárce.
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SANACE KOMOR VODOJEMU FLORA
SMP CZ

SMP CZ provádí stavební úpravy objektů podolské komory vodojemu Flora, tedy
komory č. III, IV, V a VI. Dotčené komory o celkovém objemu 20 630 m3 jsou sdružené
do jednoho stavebního objektu se společným armaturním prostorem. Práce, které
začaly v březnu 2020 a jejichž dokončení je naplánováno během roku 2020, jsou
prováděny pro objednatele Pražskou vodohospodářskou společnost.

Stavební úpravy zahrnují nové
železobetonové stropní konstrukce
z mrazuvzdorného betonu, který je
na spodním líci opatřený ochrannou
fólií vloženou do bednění. Sanace stěn
akumulačních komor je prováděna
standardním, adhezí kotveným uceleným sanačním systémem.
Dno vodojemu bude nabetonováno,
sloupy budou zbourány a nahrazeny
novými. Vstupní objekty do vodojemu
se upraví dle současných předpisů.
Nosná konstrukce vstupních objektů bude železobetonová, opláštěná
kontaktním zateplovacím systémem
zabraňujícím promrzání konstrukce.
Vstup do akumulací bude pouze po
vnitřním schodišti. V závěru krajních
armaturních chodeb budou provedeny
nově sifonové šachty.
Po dokončení stavebních prací bude
zastropení vodojemu včetně armaturní komory opatřeno násypem
s humózní vrstvou a oseto travním
semenem lučního charakteru. Součástí projektu je také provedení nové

elektroinstalace, vzduchotechniky
a zabezpečovacího systému v jednotlivých prostorech.

opatřen ochrannou fólií. Byl vybetonován nový vstupní objekt do komor
vodojemu a provedeny nové dna.

Průběh prací
Stavební úpravy se provádějí ve dvou
etapách. Dvě ze čtyř komor musí být
vždy v provozu. V první etapě, ve které
se momentálně stavba nachází, probíhají stavební úpravy na akumulačních komorách V a VI a na polovině
armaturní komory.

Práce pokračují na armaturní komoře,
konkrétně dobetonováním stropní
desky a podlah. Následovat budou
zednické a dokončovací práce na
I. etapě.

Práce započaly skrývkou ornice
a odtěžením veškeré zeminy ze stropu
akumulačních komor V a VI. Byl zbourán strop, sloupy a částečně stěny
akumulačních komor. Byly vybourány potrubí a prostupy pro průchod
nových potrubí, odstraněny podpěrné
bloky, přelivy a vstupní schodiště se
vstupními objekty. Po zbourání těchto
konstrukcí byla provedena sanace
stěn a veškerých podlah. Současně
s nimi bylo zhotoveno nové zastropení akumulačních komor včetně sloupů
s roznášecími hlavicemi, kde spodní
líc stropní desky a hlavic sloupů byl

9

strana 31 Stavba bednění hlavic sloupů
a stropní desky akumulační komory VI
strana 32 Pokládka voděodolné fólie do
bednění stropu akumulační komory V.
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PŘEDÁNÍ NOVÉ VODNÍ LINKY
ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V PRAZE
NA CÍSAŘSKÉM OSTROVĚ OBJEDNATELI

Podívejme se trochu do historie
Povodně, které v roce 2002 doslova „spláchly“ zahrádky v Praze na
Císařském ostrově, přispěly k přípravě
nového řešení na rozšíření a modernizaci Ústřední čistírny odpadních vod.
Příprava projektu začala v roce 2004,
výběr zhotovitele proběhl v roce 2011
a na konci roku 2015 mohlo vítězné Sdružení ÚČOV Praha ve složení
SMP CZ (vedoucí účastník sdružení),
HOCHTIEF CZ, SUEZ International,
WTE Wassertechnik a DEGREMONT
WTE Wassertechnik Praha zahájit
stavbu nové vodní linky.
Celková doba pro přípravu a realizaci
projektu byla 15 let, z toho necelé tři
roky trvala vlastní výstavba.
Koncepce
Nová vodní linka je mechanicko-biologická linka čistírny odpadních vod
s chemickým srážením fosforu tak,
aby bylo možné splnit emisní
limity nařízení vlády 61/2003 Sb.
a směrnice Rady EU 91/271/EHS pro
citlivé oblasti. Její zakrytí umožňuje
plnou integraci objektu do okolního
prostředí Trojské kotliny. Biologický
proces odstraňování dusíku je založen
na třístupňové kaskádě nitrifikace
a deinitrifikace s bioaugmentací. Stav-

ba nové vodní linky je situována na
Císařském ostrově v Praze 6-Bubenči,
kde bude po dokončení zkušebního
provozu veřejný prostor.

roku 2002. Uskutečnila se na základě
smluvních podmínek Yellow book of
FIDIC, tzv. Žluté knihy – tedy „vyprojektuj, postav a provozuj“.

Zahájení a realizace
Projekt celkové přestavby a rozšíření
Ústřední pražské čistírny započal
realizací nové vodní linky, která po dokončení výstavby v září 2018 převzala
od počátku roku 2019 více než 50 %
celkové kapacity (tj. 800 tisíc ekvivalentních obyvatel) čištění odpadních
vod v Praze. Zároveň byla realizována
hlavní čerpací stanice.

Zkušební provoz
Dne 18. září 2018 byla stavba dokončena a následující den byl slavnostně
zahájen zkušební provoz, který byl
součástí smlouvy Sdružení
ÚČOV Praha a fáze uvádění nové
vodní linky do provozu.

Při maximálním nasazení se na realizaci stavby nové vodní linky podílelo
až 800 dělníků, techniků a projektantů. Rekonstrukce stávající Ústřední
čistírny by měla podle předpokladů
začít v roce 2021.
Nová vodní linka je navržena jako plně
zakrytá. Moderní architektonicko-urbanistické řešení areálu a jeho
jednotlivých technologických celků
přispěje ke zlepšení čistoty vody ve
Vltavě. Světově ojedinělé je uplatnění kontejmentu biologické linky, za
povodní je celý objekt hermeticky
uzavřen a zaplaven. Celá stavba nové
vodní linky je chráněna proti povodňovým stavům na úrovni povodně

Po náběhu a zapracování technologie
byla zahájena ostrá fáze zkušebního
provozu. V jeho průběhu se realizovaly práce na optimalizaci provozních
parametrů, ověřovala se provozní náročnost a spotřeba elektrické energie
a chemikálií. Zároveň průběžně probíhaly servisní práce a opravy k zajištění
bezproblémového provozu. Dvakrát
ročně se prováděly zkušební instalace
systému protipovodňového hrazení
v celém objektu nové vodní linky
a zkoušky funkce drenážního systému. Po celou dobu zkušebního provozu v režii Sdružení ÚČOV Praha byly
plněny předepsané parametry čištění
na odtoku z nové vodní linky. To vše se
dělo pod přísným dohledem správce
stavby z Pražské vodohospodářské
společnosti, která zastupuje investora,
odbor investiční Magistrátu hlavního
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2020
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města Prahy. Poznatky z průběhu
zkušebního provozu a z realizace tak
velké stavby byly shrnuty ve vyhodnocení zkušebního provozu, zapracovány
do aktuálního provozního řádu
a předány k využití.
V průběhu zkušebního provozu navštívily provoz nové vodní linky desítky
exkurzí a delegací, neboť její originální řešení poutá pozornost odborné
veřejnosti celého světa.
Současný stav
Dne 27. prosince 2019 byly podepsány protokoly o předání nové vodní
linky mezi Sdružením ÚČOV a objednatelem. Provozovatelem nové vodní
linky je Pražská vodohospodářská
společnost.
V současnosti pracuje na nové lince
okolo deseti pracovníků Sdružení
ÚČOV Praha, kteří mají na starost
vícepráce, jež si ještě v závěru roku
2019 zadal objednatel, a případné
odstraňování reklamačních vad.
Aktuálně se do nové vodní linky čerpá
měsíčně průměrně 5 milionů m3 odpadních vod z hlavní čerpací stanice.
Kvalita přitékající odpadní vody se
průběžně kontroluje, zda nepřekračuje
maximální koncentrace znečištění
odpadních vod přiváděných na novou
vodní linku ve vybraných parametrech.

dosáhla hodnoty zhruba 6,3 miliard Kč
a je největší investicí a nejrozsáhlejším projektem hlavního města Prahy
za posledních pět let. Praze zajistí
odpovídající úroveň čištění odpadních vod v souladu s normami EU na
kvalitu odtoku a zároveň přispěje ke
zkvalitnění životního prostředí nejen
v okolí Císařského ostrova.

Stavbu nové vodní linky lze považovat
bezesporu za výjimečnou, jak dokládá
i titul Stavba roku 2019 a titul
Český energetický a ekologický
projekt, zejména z těchto hledisek:
• Realizace stavby za dobu kratší než
tři roky v podmínkách mimořádně
stísněného staveniště s logistickými
problémy.

Během necelých tří let se ze stavby odvezlo přes 380 000 m3 zeminy,
uložilo se přes 190 tisíc m3 betonu
a 18 000 t armatury a na zpětné
zásypy se použilo 180 000 m3 zeminy. Nová vodní linka je ojedinělým
projektem podzemní zastřešené
čistírny odpadních vod, na jejíž střeše
je vytvořen rekreační areál.

• Kontrakt s pevnou cenou dle pravidel
Yellow book of FIDIC.
• Provedení náročných štíhlých a vysokých železobetonových konstrukcí.
• Instalace moderních technologických zařízení realizovaná v podzemních objektech stavby.

Stavba nové vodní linky byla vyprojektována s pomocí technologií 3D
a BIM. Zásadní je to, že tak rozsáhlé
dílo bylo provedeno ve smluvním
termínu a výstavba proběhla „potichu“
téměř bez zájmu médií a veřejnosti.

• Velikost a tím náročná organizace
stavby.
• Náročná koordinace stavební a technologické části stavby.

Díky nové vodní lince je zajištěn
požadovaný stupeň čištění odpadních
vod, eliminována pachová zátěž, zredukován hluk a zvýšena spolehlivost
provozu čištění odpadních vod včetně
protipovodňového zabezpečení celého provozu.

• Uvádění do provozu a vlastní zkušební provoz prováděný zhotovitelem.

Podíl nové vodní linky z odtoku
Ústřední čistírny je v průměru 56 %
a kvalita odtoku ze vzorků z automatického vzorkovače splňuje požadované hodnoty. Vznikající kaly v průměrném množství cca 25 tisíc m3/měsíc
se čerpají do kalového hospodářství,
které je společné a je umístěno ve
stávající ústřední čistírně odpadních
vod.

TITUL
STAVBA ROKU 2019
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha
na Císařském ostrově
etapa 0001 - Nová vodní linka

Přihlašovatel: SMP CZ, a.s., vedoucí člen sdružení ÚČOV PRAHA
Investor: Hlavní město Praha
Projekt: Sweco Hydroprojekt a.s.
Dodavatel: Sdružení ÚČOV Praha (SMP CZ a.s., HOCHTIEF CZ a.s., SUEZ International,
WTE Wassertechnik GmbH, DEGREMONT WTE WASSERTECHNIK PRAHA v.o.s)

Poznámky na závěr
Investice do stavby nové vodní linky
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Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.
předseda Rady programu Stavba roku 2019

doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.
předsedkyně poroty Stavba roku 2019

V Praze dne 21. října 2019
Vypisovatelé:
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Nádrže hrubého a mechanického předčištění
Dosazovací nádrže se shrabovacím zařízením
Středový kolektor s potrubím zpětného kalu
Celkový pohled na novou vodní linku
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VÝMĚNÍKY KALU PRO ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNU
ODPADNÍCH VOD V OSTRAVĚ

KANALIZACE
A ČISTÍRNA ODPADNÍCH
VOD V AGLOMERACI
VALASKÁ NA SLOVENSKU

ARKO TECHNOLOGY

Společnost ARKO TECHNOLOGY podepsala v srpnu 2019 smlouvu o dodávce
spirálových výměníků kalu pro společnost FERRMONT. Ty patří ke klíčovým
produktům divize technologických zařízení. Po dodávce největší sestavy výměníků
pro Ústřední čistírnu odpadních vod v Praze je ARKO TECHNOLOGY dodává i pro
Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě.

Zajímavostí u těchto spirálových
výměníků kalu je především jejich
velikost a způsob materiálového
provedení.
Předmětem dodávky jsou tři výměníky, každý pro jednotlivou linku vyhnívacích nádrží. Jeden výměník váží
více než 5 500 kg a celkově přinesou
provozovateli výrobu tepla o výkonu
1 230 kWh. Těla výměníků tvoří
vysoce legovaná ocel 316L o síle
10, respektive 16 mm. Skříň výměníků
je pak o síle 25 mm. Předpokládaná
životnost zařízení je čtyřicet let. Výměníky budou sloužit pro konsolidaci
výroby tepelné energie pro následné
procesy hygienizace a zpracování kalu.

strana 37 Dodávka výměníku
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Instalace a montáž výměníků bude
náročná a je možné ji provádět pouze
za příznivých klimatických podmínek
přes letní období. Výměníky byly dodány koncem října 2019, s následnou
instalací a zprovozněním v březnu až
srpnu 2020.

Přidaná hodnota ARKO TECHNOLOGY
spočívá zejména v technickém
a technologickém návrhu a dimenzování zařízení.

Společnost SMS je lídrem sdružení, které
realizuje výstavbu kanalizace a čistírny
odpadních vod v aglomeraci Valaská, částech
Piesok a Hronec, na Slovensku.
Projekt byl zahájen v září 2017 a dokončení je plánováno na polovinu roku 2020. Práce se provádějí
pro investora Středoslovenskou vodárenskou společnost a zahrnují vybudování nové kanalizace a čistírny
odpadních vod v obci Hronec a dobudovaní kanalizace a intenzifikované čistírny odpadních vod Valaská.
V části Piesok se rekonstruuje čistírna odpadních
vod, která se skládá ze třinácti stavebních objektů
a čtyř provozních souborů včetně provedení bouracích prací. Jedná se o samostatnou kanalizační stoku
složenou z osmi sběračů o celkové délce
1 103 m. Jejich součástí je pět přečerpávacích stanic
a výtlačná trouba o délce 1 221 m. Liniová část
zahrnuje šest kanalizačních sběračů o celkové délce
3 125 m a jednu přečerpávací stanici.
V obci Hronec se staví nová čistírna odpadních vod
a liniová část. Samotná čistírna odpadních vod se
skládá ze šesti stavebních objektů a dvou provozních
souborů. Její kanalizační síť tvoří dvacet jedna sběračů o celkové délce 7 924 metrů a čtyři přečerp ávací
stanice. Aktuálně zbývá dokončit cca
1 500 m kanalizace a pět přečerpávacích stanic,
osvětlení čistírny a finální úpravy komunikací.

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2020
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BYTOVÝ KOMPLEX EKOREZIDENCE
HODKOVIČKY
PRŮMSTAV

Společnost PRŮMSTAV začala v červnu 2019 realizovat novostavbu bytového
komplexu o třech domech v dynamicky se rozvíjejícím katastrálním území
Praha-Hodkovičky. Součástí stavby je vybudování veřejně přístupných účelových
komunikací a parkovišť, retenční nádrže a odlučovače ropných látek, veřejného
osvětlení, oplocení a připojení stavby na sítě technické infrastruktury.

Celkem se jedná o sto šedesát bytů
dispozic 1+kk až 4+kk s prostornými
terasami či balkony v sedmi nadzemních podlažích. Ta jsou založena na
vrtaných velkoprůměrových železobetonových pilotách, na společném
podzemním podlaží včetně opěrných
stěn, kde se nachází sto osm parkovacích stání a technologické zázemí
objektů.
Konstrukčně jsou objekty řešeny jako
železobetonové, monolitické. Jedná
se o příčný stěnový systém v rozsahu
jedno podzemní podlaží na tři nadzemní podlaží. Od čtvrtého nadzemního podlaží jsou nosné stěny včetně
výplňového zdiva provedeny v systému POROTHERM. Instalační přizdívky
jsou vyzdívané v systému pórobetonových tvárnic YTONG. Suterénní
výplňové zdivo je provedeno
v systému BEST UNIKA.
Atiky teras a střech jsou realizovány
formou ztraceného bednění
z mrazuvzdorných prolévacích betonových tvárnic BEST. Obálka objektů je

provedena materiálem ETICS BAUMIT.
Vnitřní omítky jsou jednovrstvé, hlazené, sádrové. Roznášecí vrstvy podlah
jsou provedeny z anhydritového litého
potěru, koupelny pak z cementového
litého potěru. Stropní konstrukce jsou
v nadzemních bytových podlaží opatřeny tenkovrstvou sádrovou stěrkou.
Byty budou dokončeny a připraveny k předání klientům ve standardu
společnosti EKOSPOL, tzn. interiérové dveře SOLODOOR, laminátové
podlahy JAF HOLZ, vstupní dveře
SHERLOCK bezpečnostní třídy č. 3,
zařizovací předměty JIKA, vodovodní
baterie GROHE. Keramické obklady
a dlažby budou značky NISH. Plastová
okna budou s trojitým zasklením.
Hrubá stavba je dokončena, včetně výplňového zdiva a parotěsných
zábran střech a teras. Rovněž jsou již
osazeny vnější výplně oken a balkonové sestavy. Dokončují se hrubé
rozvody elektroinstalace, zdravotní
techniky a vzduchotechniky a práce
na hydroizolačních souvrstvích střech.

„

V SOUČASNÉ DOBĚ PROBÍHÁ
REALIZACE VNITŘNÍCH SÁDROVÝCH A JÁDROVÝCH OMÍTEK NA
VŠECH OBJEKTECH, PRÁVĚ ZAHAJUJEME REALIZACI TĚŽKÝCH PLOVOUCÍCH PODLAH,“ ŘÍKÁ HLAVNÍ
STAVBYVEDOUCÍ PAVEL JANDA
A DOPLŇUJE:
PRACUJEME NA PROVEDENÍ
KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO
SYSTÉMU A ZAHAJUJEME REALIZACI AREÁLOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. ULIČNÍ PŘÍPOJKY
JSOU JIŽ ZALOŽENY.“

„

Kolaudace objektů je naplánována na konec listopadu 2020. Práce
prováděné pro investora, společnost
EKOSPOL, budou s největší pravděpodobností dokončeny v prosinci 2020,
tedy s mírným předstihem oproti
smluvnímu harmonogramu. K tomuto termínu se rovněž váže zahájení
dílčích přejímek stavby investorem
a zahájení přejímek bytů.
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OCENĚNÍ PRO NAŠE STAVBY

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO
MOSTU PŘES PŘEHRADU
HRACHOLUSKY
Železniční trať Pňovany–Bezdružice
V roce 2019 společnost SMP CZ
dokončila unikátní rekonstrukci
železničního mostu přes přehradu
Hracholusky, kterou uskutečnila ve sdružení s MCE Slaný. Za tuto
stavbu získalo sdružení v Bruselu
cenu Award of Merit od Evropské
asociace ocelových konstrukcí.

REKONSTRUKCE HISTORICKÉ
BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA
A VÝSTAVBA SPOJOVACÍ CHODBY
Praha
Společnost PRŮMSTAV ve sdružení
se společnostmi Metrostav a IMOS
Brno prováděla rekonstrukci historické budovy Národního muzea v Praze.
Jedná se o národní kulturní památku, která byla zapsána jako jedna
z prvních v tuzemsku. Hlavními cíli
rekonstrukce muzea byly prodloužení
jeho životnosti, zabudování moderních prvků 21. století, navrácení původního vzhledu budovy a rozšíření
výstavních prostor. Historická budova
byla propojena s novou budovou Národního muzea podzemní spojovací
chodbou.

ZVÝŠENÍ RETENČNÍ FUNKCE
REKONSTRUKCÍ SPODNÍCH VÝPUSTÍ
V OBTOKOVÉM TUNELU VODNÍHO DÍLA
LABSKÁ
Špindlerův Mlýn
V 16. ročníku soutěže Cena Inženýrské
komory 2019 bylo uděleno ocenění stavbě
vodního dílo Labská – zvýšení retenční
funkce rekonstrukcí spodních výpustí v odtokovém kanálu. Soutěž každoročně vyhlašuje Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě.

Sdružení, přesněji řečeno jeho lídr
společnost Metrostav, přihlásilo
budovu Národního muzea do soutěže
Stavba roku, v níž obdržela ocenění
Stavba roku 2019 v kategorii
Rekonstrukce.

Vodní dílo také získalo ocenění
Vodohospodářská stavba roku 2019. Tuto
soutěž vyhlašuje Svaz vodního hospodářství
ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů
a kanalizací České republiky pod záštitou
ministra zemědělství a ministra životního
prostředí.

ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Praha – Císařský ostrov
Celkovou přestavbu a rozšíření
Ústřední čistírny odpadních vod
v Praze na Císařském ostrově, novou
vodní linku přihlásila do soutěže
Stavba roku společnost SMP CZ,
která je vedoucím Sdružení ÚČOV
Praha.
Stavba obdržela nominaci na titul
Stavba roku 2019 a na slavnostním
večeru v Betlémské kapli dne
21. října 2019 jí byl titul Stavba
roku 2019 v kategorii Novostavba
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předán. Porota ocenila vytvoření
technicky a prostorově náročné
stavby dokonale odpovídající technologickým a environmentálním
požadavkům.

vlády ČR, Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR, Ministerstva životního
prostředí ČR, Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, hl. města Prahy a Svazu
podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Soutěž Český energetický a ekologický projekt prezentuje projekty,
stavby, technologie a inovace zaměřené na zvýšení energetické účinnosti a dosažení úspor energie. Její
17. ročník se uskutečnil pod záštitou
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

V roce 2019 toto ocenění získala
Ústřední čistírna odpadních vod
Praha. Porota ocenila moderní architektonicko-urbanistické řešení areálu
a jeho jednotlivých technologických
celků, které přispěje ke zlepšení čistoty vody ve Vltavě. Světově ojedinělé

je uplatnění kontejnmentu biologické
linky, kdy je za povodní celý objekt
hermeticky uzavřen a zaplaven.
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PLATFORMA PRO BEZPEČNOST A OCHRANU
ZDRAVÍ SKUPINY SMP
V roce 2019 došlo ke sjednocení pracovních týmů v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci do Platformy BOZP. Ta má sloužit především ke sdílení
zkušeností a výsledků práce.

Kolegové se na této platformě schází
jednou měsíčně a pracují ve složení:
Sebastian Lewinski, BOZP manažer
VINCI - Michal Kužník, technický ředitel SMP - David Čáp, výrobní ředitel
SMS - Jaroslav Houdek, bezpečnostní
technik SMP CZ - Jarmil Lochmann,
bezpečnostní technik PRŮMSTAV Jana Néma, vedoucí oddělení BOZP
v SMS - Jana Jursová, bezpečnostní
technička ARKO TECHNOLOGY - Jiří
Šimůnek, vedoucí výroby PREFA PRO,
a externisté Michal Pšánský,
FREYSSINET CS, a Jiří Remler,
OK Třebestovice.
Je důležité, aby legislativní požadavky
a požadavky VINCI plnili nejen naši
zaměstnanci, ale i pracovníci subdodavatelských firem.

„

CHCEME, ABY ŠLI STAVBYVEDOUCÍ PŘÍKLADEM, ALE
ZÁROVEŇ ABY BYLA OBLAST BOZP
A SPOLUPRÁCE SE SUBDODAVATELI OŠETŘENA PRÁVNĚ. PROTO
PŘIPRAVUJEME VE SPOLUPRÁCI
S PRÁVNÍM ODDĚLENÍM JEDNOTNOU PŘÍLOHU ZHOTOVITELSKÝCH
SMLUV PRO OBLAST BOZP A PO,
VE KTERÉ BUDOU POŽADAVKY
REFLEKTOVÁNY A JAKO SOUČÁST
SMLOUVY BUDOU PRO NAŠE SUBDODAVATELE ZÁVAZNÉ,“ říká jana
jursová a pokračuje:
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„

PŘIPRAVUJÍ SE STANDARDY
BOZP, KTERÉ BUDOU ZÁVAZNÉ
PRO SPOLEČNOSTI NAŠÍ SKUPINY
I SPOLUPRACUJÍCÍ FIRMY. PLÁNUJEME JEJICH UMÍSTĚNÍ NA INTERNETOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTÍ.“
Na konci uplynulého roku proběhla
recertifikace ISO ve společnostech
FREYSSINET CS a PRŮMSTAV.
V letošním roce bude následovat
ARKO TECHNOLOGY,
OK Třebestovice, SMP CZ a SMS.
Řidiči služebních vozidel skupiny B
absolvují školení pro bezpečné
řízení, které se zaměřuje na požadavky českých a slovenských legislativních předpisů doplněné o požadavky
skupiny VINCI. Byla vydána příručka
Pravidla bezpečného řízení, kterou
řidiči dostávají.

„

O PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍCH
BEZPEČNOSTNÍ PLATFORMY BUDEME PRAVIDELNĚ INFORMOVAT
V PUBLIKACÍCH SKUPINY. BUDEME
RÁDI, OBRÁTÍTE-LI SE NA NÁS
SE SVÝMI PODNĚTY, ABY SE VÁM
VE FIRMÁCH SKUPINY SMP LÉPE
A BEZPEČNĚJI PRACOVALO,“UZAVÍRÁ
JANA JURSOVÁ.

POSTUP PRO WHISTLEBLOWING*
SKUPINY VINCI

1
Whistleblower může využít
postup pro whistleblowing
dle Compliance kodexu
Skupiny SMP.

2

Whistleblower může využít
systém VINCI Integrity:
www.vinci-integrity.com

3

Skupina VINCI v rámci svých postupů
pro odhalování a prevenci korupce
a plánu opatření pro prevenci rizik
v oblasti lidských práv, základních
svobod, zdraví a bezpečnosti
osob, jakož i v oblasti životního
prostředí a obecněji s cílem zajistit
správné uplatňování své Charty etiky
a chování zavedla jednotný postup,
který umožňuje přijímat a zpracovávat
veškerá interní hlášení whistleblowerů
za podmínek naprosté důvěrnosti.
Týká se to jak vlastních činností skupiny, tak činností jejích subdodavatelů
a dodavatelů ve Francii i v zahraničí,
aniž by tím byly dotčeny konkrétní
systémy whistleblowingu používané ve Skupině SMP.
Whistleblower hlásí předmětné
skutečnosti svému přímému nebo
nepřímému nadřízenému nebo
Stanislavu Kubicovi, který je
compliance officer Skupiny SMP.

Dotčené dokumenty:
•
•
•
•
•

Charta etiky a chování
Průvodce lidskými právy
Kodex jednání proti korupci
Charta vztahů se subdodavateli
Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci
• Compliance kodex Skupiny SMP
* Termín whistleblowing v angličtině doslova
znamená hvízdání na píšťalku. V druhé
polovině minulého století začal být používán
pro situace, kdy stávající nebo bývalý zaměstnanec nějaké organizace (whistleblower,
tedy ten, kdo hvízdá na píšťalku) upozorní
na nelegitimní, neetické nebo nezákonné
praktiky na pracovišti.

POSTUP PRO

WHISTLEBLOWING*
SKUPINY VINCI

Whistleblower může oslovit
ředitelku skupiny pro otázky
etiky Mireille Sbrugnerovou:
ethics@vinci.com

SKUPINA VINCI V RÁMCI SVÝCH POSTUPŮ PRO ODHALOVÁNÍ A PREVENCI KORUPCE A PLÁNU OPATŘENÍ PRO
PREVENCI RIZIK V OBLASTI LIDSKÝCH PRÁV, ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI OSOB, JAKOŽ I V OBLASTI ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ A OBECNĚJI S CÍLEM ZAJISTIT SPRÁVNÉ UPLATŇOVÁNÍ SVÉHO ETICKÉHO KODEXU ZAVEDLA JEDNOTNÝ
POSTUP, KTERÝ UMOŽŇUJE PŘIJÍMAT A ZPRACOVÁVAT VEŠKERÁ INTERNÍ HLÁŠENÍ WHISTLEBLOWERŮ ZA PODMÍNEK
NAPROSTÉ DŮVĚRNOSTI. TÝKÁ SE TO JAK VLASTNÍCH ČINNOSTÍ SKUPINY, TAK ČINNOSTÍ JEJÍCH SUBDODAVATELŮ
A DODAVATELŮ VE FRANCII I JINDEV ZAHRANIČÍ, ANIŽ BY TÍM BYLY DOTČENY KONKRÉTNÍ SYSTÉMY
WHISTLEBLOWINGU POUŽÍVANÉ VE SKUPINĚ SMP.

WHISTLEBLOWER HLÁSÍ PŘEDMĚTNÉ SKUTEČNOSTI SVÉMU PŘÍMÉMU NEBO NEPŘÍMÉMU NADŘÍZENÉMU
NEBO STANISLAVU KUBICOVI (KUBICA@SMP.CZ), KORESPONDENTOVI VE SKUPINĚ SMP.
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THE TRAIL BY VINCI CONSTRUCTION - DRUHÝ
ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE

PERSONÁLNÍ STATISTIKY SKUPINY SMP

The Trail by VINCI Construction je mezinárodní kreativní studentská soutěž
a online inovace. Do jejího druhého ročníku se zapojilo 2 103 studentů.

TYPY PRACOVNÍCH SMLUV

POČET ZAMĚSTNANCŮ DLE SPOLEČNOSTÍ
celkem 931
ARKO TECHNOLOGY

41

SMLOUVY NA DOBU NEURČITOU

750

FREYSSINET CS

45

SMLOUVY NA DOBU URČITOU

160

55

SMLOUVY NA DOBU STUDIA

OK Třebestovice
PREFA PRO

42

PRŮMSTAV

156

SMP CZ

509

SMS

21

83

PROFESNÍ ZAŘAZENÍ

ŽENY A MUŽI

MANAŽERSKÉ A TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÉ PROFESE

616

ŽENY

185

DĚLNICKÉ PROFESE

315

MUŽI

746

ZAMĚSTNANCI SE ZDRAVOTNÍM HENDIKEPEM
Zdroj: HR reporting VINCI k 31.12.2019
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VZDĚLÁVÁNÍ
INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ
POČET PROŠKOLENÝCH HODIN

1 348 000 Kč
11 706

Mezinárodní výzva The Trail by VINCI
Construction je určena studentkám
a studentům v zemích, kde skupina působí. Ti mohou přinášet své
inovace v oblastech staveb a metod
výstavby budoucnosti, trvalé výstavby
& udržitelnosti, města na povrchu
a pod ním.

„

NA ONLINE PLATFORMĚ
SPOLEČNOSTI SMP CZ, KTERÁ JE
POŘADATELEM MÍSTNÍHO ČESKO-SLOVENSKÉHO KOLA, JSME
PŘIVÍTALI TÝMY PRAGUEIDEA
A CZECHNOLOGY Z ČVUT V PRAZE
A PLASTIC CRYSTAL Z VUT V BRNĚ.
TÝMY SVÉ PROJEKTY PREZENTOVALY PŘED ODBORNOU POROTOU
SLOŽENOU Z NAŠICH INTERNÍCH
A EXTERNÍCH ODBORNÍKŮ
A SPOLUPRACOVNÍKŮ,“ ŘÍKÁ IVANA
HLOCHOVÁ ZE SPOLEČNOSTI SMP CZ.
Pozvání na celosvětové finále ve
Francii si odnesl tým předkladatelů projektu útulny Plastic Crystal
ve složení Marco Aulisa, Vláda
Kozhevnikova, Štěpán Macek
a Ondřej Venclík. Finále soutěže
se uskuteční 28.–29. května v Paříži.
Vzhledem k současné pandemii bude
probíhat formou televizního přenosu.

Součástí finálového kola je sportovní klání na břehu Atlantiku, které se
uskuteční na jaře příštího roku.
Vítězný tým mezinárodního kola
navštíví vybranou stavbu Skupiny
VINCI Construction ve světě a zároveň
získá podporu týmu inkubátoru Leonard Skupiny VINCI. Jedná se o platformu prognostiky a inovace skupiny. Leonard detekuje trendy a signály,
které upozorňují na změnu obchodů
a trhů, a provádí studie o budoucnosti
obchodů a nabídek Skupiny VINCI.
Umožňuje spolupracovníkům VINCI
přijít s projektem, který chtějí dále rozvíjet, a zároveň je určen všem, kdo se
zajímají o budoucnost měst a území.
Členové odborné poroty:
Martin Doksanský, SMP CZ - Jiří Kolísko, Kloknerův ústav - Petr Starčevič,
Kolpron - Pavel Svoboda, Fakulta
stavební ČVUT - Viktor Svojanovský,
Fakulta stavební VUT - Thomas Tran
Dinh Nhuan, VINCI Construction
International Network

Tým Plastic Crystal teď vstupuje do
přípravné fáze, kdy bude za podpory
kouče Vladimíra Hendricha z SMP CZ
a kolegy ze Skupiny VINCI propracovávat představení svého projektu.
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PLASTIC CRYSTAL
NÁŠ KRYSTAL POMÁHÁ ČISTIT PŘÍRODU,

ŘÍKÁ ČLEN TÝMU PLASTIC CRYSTAL MARCO AULISA

V ČEM SPOČÍVÁ INOVATIVNOST
VAŠEHO PROJEKTU?
Určitě v ideji využití recyklovaného plastu a příběhu, který je s ním
spojen.

MARCO, CO VÁS INSPIROVALO
K VYTVOŘENÍ ÚTULNY Z PLASTOVÝCH ODPADŮ?
Asi před rokem jsme s kamarády
začali řešit tento projekt ve svém
volném čase. Velmi se nám líbilo,
jak ve skandinávských zemích
můžete ve volné krajině přijít do
otevřené chaty, přespíte tu, ráno
po sobě uklidíte a vrátíte vše do
původního stavu. Náš krystal je
přesně takto postaven, a navíc pomáhá čistit přírodu. Nese na sobě
totiž víc než 350 g recyklovaného
plastového odpadu! Jedná se o nový
stavební materiál – recyklovaný
a znovu využitý plast. Základní surovina, plast, která je jedním z pilířů projektu, je prakticky zadarmo.
Po jednorázovém použití se z plastů
stává odpad a ztrácí jakoukoliv
hodnotu. My se snažíme tomuto
materiálu budoucnosti vrátit jeho
důstojnost. Proto jsme si vybrali
podobu krystalu, který je známý pro
svoji vytříbenou formu.

JAKÉ JSOU VAŠE DALŠÍ PLÁNY
S PROJEKTEM ÚTULNY?
Chceme, aby útulny sloužily turistům na místech, kde není jiná
možnost přespání, a zároveň aby si
všichni jejich návštěvníci uvědomili, co je hlavní myšlenkou tohoto
projektu. Prozatím máme rozjednané spolupráce s veřejnými
i soukromými investory, kteří mají
o produkt a jeho využití zájem. Ať
již na veřejném místě, či na soukromém pozemku.
ŠTĚPÁNE, PROČ JSTE SE PŘIHLÁSILI DO SOUTĚŽE THE TRAIL BY
VINCI CONSTRUCTION?
O této soutěži jsme slyšeli již
v prvním ročníku, ale nikdy by nás
nenapadlo, že bychom se mohli
přihlásit a k tomu ještě uspět
v regionálním kole s postupem do
mezinárodního finále. V té době byl
samozřejmě projekt Plastic Crystal
ještě v kolébce.
JE VÁŠ NÁPAD VE FÁZI PROJEKTU,
NEBO UŽ ZAČÍNÁTE S REALIZACÍ?
Prototyp máme od konce září
minulého roku postavený v areálu
Fakulty stavební VUT v Brně, která
nám k jeho realizaci významně pomohla. Letos jsme ve fázi testování
útulen přímo v přírodě. Začátkem
března byla první testovací útulna
ve výrobě, ale příchod pandemie
nám vše překazil. Počítáme s tím,
že budeme pokračovat nejpozději
na podzim. Tím pádem by měly
první útulny stát v přírodě na jaře
příštího roku.
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MŮŽEME UŽ NĚKDE VAŠI ÚTULNU
PŘED NEPŘÍZNÍ POČASÍ VYUŽÍT?
Pokud si domluvíte přespání
s vedením fakulty, tak u nás v Brně
určitě ano:-). V zimě, když byly
největší mrazy, tak jsme v útulně
přespali a spalo se nám krásně. Během deseti minut jsme se
přizpůsobili vnitřní teplotě a bez
jakéhokoliv přímotopu jsme si teplo
tvořili vlastním tělem. I díky tomu,
že jsme se během realizace snažili,
aby právě i v těch největších mrazech bylo možné zde přespat.

ONDŘEJI, JAKÉ MATERIÁLY PŘI
VÝROBĚ ÚTULNY POUŽÍVÁTE?
Na nosnou dřevěnou konstrukci
je z interiéru přidělaná dřevěná
překližka a z exteriéru je opláštěná
deskami z recyklovaného plastu.
K výrobě těchto desek jsme si
zvolili polypropylen pro jeho
vlastnosti. Při zpracování není
křehký jako PET a je ho pořád velké
množství.

Motivovali nás naši pedagogové,
když viděli v projektu potenciál
a doporučili, ať ho do této soutěže
přihlásíme. Zároveň se nám líbí,
jakým způsobem je soutěž prezentována a co nabízí účastníkům,
například spolupráci a vývoj i na
nových materiálech, to je pro nás
hodně zajímavé.
JAKÉ JSOU VAŠE DOJMY Z PRŮBĚHU MÍSTNÍHO KOLA A JAK SE
PŘIPRAVUJETE NA MEZINÁRODNÍ
FINÁLE?
Bude to znít zvláštně, ale docela

jsme měli z naší konkurence radost.
Ne že by byla chabá, ba naopak.
Všichni měli výborné projekty, ale
brali jsme to tak, že máme proti
sobě rovnocenné soupeře. O výsledném skóre rozhodovaly detaily,
takže to byla soutěž, jak se patří!
Nejobtížnější bylo vyladit místo pro
přenos prezentace online, nastavit kameru a velkou obrazovku,
dát blízko notebook, nasměrovat
pohovku a kytky, rozmístit deky na
snížení dozvuku, zařídit mikrofon,
prostě sranda na celý den!
Po regionálním kole nám byl přidělen jeden kouč z Česka a jeden
z Francie, se kterými teď spolupracujeme a zlepšujeme naši prezentaci. Bohužel i finále se bude konat
pomocí videopřenosu, což nás docela mrzí. Zároveň od našich koučů
dostáváme neustále feedback, za
což jsme velice vděční. Nicméně
jestli jsme finále regionálního kola
brali s nadsázkou, tak k mezinárodnímu finále přistupujeme rozhodně
vážněji.
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ČTVRTÝ ROČNÍK SOUTĚŽE
CENA ZA INOVACI 2019 ZNÁ SVÉ VÍTĚZE
Blahopřejeme oceněným a zároveň děkujeme všem přihlašovatelům soutěžních
projektů za jejich přispění.
Slavnostní vyhlášení vítězných projektů se v letošním roce uskutečnilo online formou
a z organizačních důvodů jsme k přenosu přizvali pouze vítězné projekty a vedoucí jejich týmů.
Nicméně záznam z vyhlášení a prezentace projektů jsou k dispozici na vnitroskupinové komunikační
platformě Yammer.
Soutěže Cena za inovaci se může zúčastnit každý zaměstnanec jednotlivě nebo
pracovní kolektiv. Soutěž vytváří prostor pro nápady našich spolupracovníků, rozvíjí inovativní myšlenky,
oceňuje je a napomáhá jejich šíření ve společnostech naší
skupiny.

Do tohoto ročníku přihlásilo
rekordních 93 spolupracovníků
ze šesti společností 54 projektů.
Součástí soutěže je také Výzva studentům vysokých škol a univerzit.
Ta oslovila 11 studentů ze dvou
univerzit.

Těšíme se na setkání v příštím
ročníku soutěže Cena za inovaci
a Výzvy studentům!

PODÍL PROJEKTŮ DLE FIREM
A UNIVERZIT
PRŮMSTAV
SMP CZ
SMS
OK Třebestovice:
FREYSSINET CS
PREFA PRO
ČVUT
VUT Brno

29,20 %
27,40 %
13,20 %
3,80 %
3,80 %
1,90 %
11,30 %
9,30 %

Inovace se rodí z naší každodenní
práce, ať už se jedná o technická
řešení a nabídky pro naše klienty,
bezpečné pracovní podmínky práce
pro naše týmy, manažerské techniky
a výrobní postupy, nebo udržitelný
rozvoj, digitalizaci či partnerství se
zainteresovanými stranami.
Cena za inovaci nás spojuje, je důvodem pro setkávání a prostředkem pro
vytváření, rozšiřování a sdílení iniciativ, ať už oceněných, či nikoliv. Přispívá k rozvoji týmové spolupráce mezi
našimi spolupracovníky, společnostmi
naší skupiny a univerzitami. Jsme
rádi, že k jejímu rozvíjení přispíváme
všichni společně.
Velice si vážíme toho, že naše týmy
tvoří inspirující, aktivní, odvážní
a inovátorští kolegové. Zároveň nás
velice těší propojení s univerzitním
světem.
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PODÍL ÚČASTNÍKŮ DLE FIREM
A UNIVERZIT
SMP CZ
PRŮMSTAV
SMS
OK Třebestovice:
PREFA PRO
FREYSSINET CS
ČVUT
VUT Brno

30
24
15
5
5
3
6
5
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VÍTĚZNÉ PROJEKTY A JEJICH PŘEDKLADATELÉ
POSTUPY A TECHNOLOGIE

MATERIÁLY A NÁSTROJE

MANAGEMENT

1. místo:
Beraněné prefabrikované piloty
Josef Richtr, Jan Horák,
Viktor Stržínek, Milan Svoboda,
Milan Vrabec / SMP CZ
Externí spolupracovník:
Martin Chudý / Aarsleff

1. místo:
Pracovní podlaha pro zvýšení
pracovní pozice
Jarmil Lochmann, Zdeněk Dastych,
Jozef Jakub, David Kryslička /
PRŮMSTAV

1. místo:
1. místo: Hodnoticí rozhovory
Marek Strečko, Pavel Kameník /
SMP CZ

2. místo:
Mostní závěry Freyssimod LW se
sníženou hlučností
Jakub Martinec, Daniel Skura,
Marek Vachtl / OK Třebestovice
3. místo:
Pažicí stěna z betonových lego
kostek
Pavel Kout, Jan Jelínek / SMS

2. místo:
Opakovatelně použitelné přepravní
nohy pro mostní závěry
Marek Vachtl, Jakub Martinec /
OK Třebestovice
3. místo:
Bourací římsový vozík
Igor Baláž, Ján Butala, Luboš Varga /
SMS

MARKETING A SLUŽBY

VÝZVA STUDENTŮM VŠ

1. místo:
Divizní přání na přání
Viktor Stržínek / SMP CZ
Externí spolupracovnice:
Tereza Hradílková / PORIGAMI

1. místo:
Návrh spřaženého
ocelobetonového dálničního mostu
s využitím prefabrikovaných prvků
desky
Jiří Keclík / ČVUT

2. místo:
Prezentace firmy a zlepšení
kulturního prostředí na stavbách
Josef Fiala, Libuše Kleinová,
Jiří Macourek, Radka Vorlíčková /
SMP CZ
3. místo:
Workplace pro SMP CZ a propojení
se sociálními sítěmi
Marek Strečko, Zuzana Přibilová,
Zbyněk Škoda / SMP CZ

2. místo:
Nová příprava staveb u SMS
David Čáp, Igor Baláž, Jaroslav Hurtiš,
Pavel Kout, Maroš Macháček / SMS
3. místo:
Piktogramy pro snazší orientaci
Pavel Hanzlík, Hana Kadlecová /
PRŮMSTAV
Externí spolupracovnice:
Kateřina Černá

ŠÍŘENÍ
Vizitky s QR kódem
David Čáp, Dalibor Novotný,
Patrícia Mattová / SMS
KATEGORIE BEZPEČNOST
Návrh mobilního zábradlí na
dokončené železobetonové stropy
Pavel Janda / PRŮMSTAV
KATEGORIE DIGITÁLNÍ
TRANSFORMACE
Datacruit. Informační systém pro
řízení náboru
Anastasia Litvinova, Marek Strečko,
Klára Klenková / SMP CZ
KATEGORIE PARTNERSTVÍ
Aristoteles – projekt vzdělávání
zaměstnanců
Rudolf Mikula / PRŮMSTAV
KATEGORIE UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Piktogramy pro snazší orientaci
Pavel Hanzlík, Hana Kadlecová /
PRŮMSTAV
Externí spolupracovnice:
Kateřina Černá

INOVACE V KATEGORIÍCH
Materiály a nástroje
Postupy a technologie
Management
Marketing a služby
Šíření
Studentská soutěž

11
15
11
5
1
11

2. místo:
Lávka pro pěší přes řeku Svratku
v Brně
Jan Škrabal / VUT
3. místo:
Výroba značkové konfekce
Calvin Klein
Jakub Hubený / VUT

Členové odborné poroty:
Jan Freudl, SMP CZ - Tomáš Chlasták, OK Třebestovice - Tomáš Keberle, ARKO TECHNOLOGY – František Kozel,
PREFA PRO - Jan Pruška, Fakulta stavební ČVUT - Jiří Tahal, FREYSSINET CS - Ivo Woleský, PRŮMSTAV
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SOLIDARITA V DOBĚ KORONAVIROVÉ
STŘECHA JEDE DÁL A POHÁMÁ TÍM, CO UMÍ NEJLÉPE, VAŘENÍM,
říká její spoluzakladatel Filip Hausknecht

MIMOŘÁDNÁ VÝZVA NADACE VINCI
Skupina VINCI zahájila prostřednictvím nadace Fondation VINCI pour
la Cité iniciativu Solidarita. Pro ni
bylo vyčleněno nad rámec původního rozpočtu dalších 10 milionů eur,
které byly také přerozděleny ostatním
nadacím VINCI působícím v jednotlivých zemích. Tímto způsobem VINCI
poskytuje mimořádnou finanční podporu zařízením působícím v oblasti
nemocniční, zdravotnické a sociální
péče a vzdělávání, jež se aktivně
zapojila do boje proti koronaviru. Tyto
prostředky jsou určeny přednostně subjektům a sdružením, jejichž
zaměstnanci a dobrovolní spolupracovníci se aktivně podílí na řešení
krizové situace. Stejně jako ve všech
ostatních případech občanské angažovanosti je základem této iniciativy
zapojení našich zaměstnanců formou
patronství a podpory jednotlivých
sdružení.
V této souvislosti Nadace VINCI
v České republice přichází s mimořádnou výzvou. V prvním kole výběru
podpořila následující organizace:
Magdaléna v Mníšku pod Brdy částkou 162 026 Kč na pořízení ochranných prostředků a bezpečnostního
vybavení pro pracovníky v terénu,
Charita ve Frenštátě pod Radhoštěm částkou 108 000 Kč na zakoupení
pracovního oblečení, obuvi, tonometrů, oxymetrů a odpočinkového zázemí
pro terénní sociální pracovníky, Slezská diakonie v Českém Těšíně částkou 50 000 Kč na ochranné pomůcky
pro své pracovníky a klienty, Medica
v Třinci částkou 90 000 Kč na pořízení
biotronové lampy, ochranných
pomůcek a dezinfekce, Středisko
křesťanské pomoci v Praze –
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2020

Horních Počernicích částkou
30 000 Kč na nákup zejména hygienických a čisticích prostředků,
Domov – hospicová péče
v Plzni částkou 10 549 Kč na pořízení
notebooku pro práci z domova, Liga
vozíčkářů v Brně částkou 65 520 Kč
na vybavení sociálně-terapeutických
dílen a zlepšení zázemí a Cesta domů
v Praze částkou 43 869 Kč na pořízení
notebooků a tiskárny pro sociální
pracovníky.
Souhrnný přehled o podpořených
organicích najdete na
www.nadacevinci.cz.

Bistro Střecha funguje na pražském Žižkově od listopadu 2017
a stojí na třech pilířích: sociálním
podnikání, družstevnictví a veganství. Pracují zde lidé se zkušeností
z bezdomovectví a lidé po výkonu
trestu, případně v podmínce. Kromě zaměstnání se tu znevýhodněným na pracovním trhu dostává
také pomoci s hledáním bydlení,
řešením dluhů, exekucemi a dalšími záležitostmi pro ně typickými.
Mimo to podnik funguje na družstevních principech – spolumajitelem či spolumajitelkou se může za
splnění jednoduchých podmínek
stát kdokoliv, kdo v podniku
pracuje.
Každý měsíc probíhá podniková
schůze, na níž se rozhoduje o všem
důležitém ohledně řízení podniku
a na které mají možnost vyjádřit se
všichni, kdo v podniku pracují. Bistro
je založené na čistě rostlinné stravě
z mnoha důvodů, z nichž ty nejdůležitější jsou šetrnost ke zvířatům
a k životnímu prostředí.

PODPORA NEMOCNICE
NA HOMOLCE
Společnost SMP CZ se snaží pravidelně podporovat projekty, které mají za
cíl pomáhat těm, kdo pomoc potřebují. Činí tak prostřednictvím Nadace
VINCI, podporou drobných projektů,
se kterými přicházejí naši spolupracovníci, a také podporou Nadačního
fondu Homolka.
Nemocnici Na Homolce jsme v době
pandemie podpořili částkou
100 000 Kč. Tento dar byl využit
k vytvoření odpočinkové zóny pro
pracovníky, kteří se starají o postižené epidemií, a na vzdělávací aktivity
zdravotníků.

Střecha kromě provozu bistra
a kavárny už před dvěma lety rozjela
i catering. Družstevníci a družstevnice ze Žižkova mají tak za sebou už
na dvě stovky akcí, včetně několika
konferencí a svateb. Ani to ale nestačí na vytvoření dostatečného počtu
pracovních míst, aby družstvo mohlo
zaměstnat alespoň desetinu lidí, kteří se ve Střeše ucházejí o práci.
Bistro se snaží pomáhat tím, co
umí nejlépe – vařením. Za poslední
dva roky si tak lidé bez domova či ve
finanční tísni pochutnali na více než
dvou tisících dvou stech obědech
zdarma. Projekt zavěšený oběd funguje tak, že klasičtí zákazníci
a zákaznice bistra při své návštěvě

můžou koupit obědové menu navíc.
To však nesnědí, ale „zavěsí ho“ pro
potřebné.
Ani během pandemie covid-19
družstvo nemeškalo a dva dny po
uzavření provozovny dalo dohromady
vlastní rozvozové služby a e-shop.
Krize jako vždy nejvíce zasáhla ty
nejchudší, Střecha tak dočasně svůj
projekt zavěšených obědů přeměnila
na zavěšené večeře a v průběhu dvou
měsíců darovala do sousedního azylového domu NADĚJE tisíc večeří.
A kam se Střecha chystá růst? Už
nějakou chvíli družstvo na plánech
růstu pracuje. Místo další pobočky
se ale chce vrhnout na rozšiřování
cateringových služeb, a především
na výrobu vlastních veganských
produktů. Veganství je celosvětově na vzestupu, ale bohužel lokální
výroba zatím vázne. A přesně to chce
Střecha napravit. Navíc díky tomu
vytvoří další pracovní místa pro lidi
bez domova či po výkonu trestu.
Podpořit je v jejich práci můžete i vy,
a to přispěním na projekt Střecha
jede dál nebo se ozvěte přímo jednomu z družstevníků.

Kontakt:
Bistro Střecha
Milíčova 471/25, Praha 3 – Žižkov
filip@bistrostrecha.cz
Bistro Střecha podpořila v roce 2019
Nadace VINCI v České republice
částkou 74 398 Kč.
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RIVER PARK V PRAZE-MODŘANECH
Společnost PRŮMSTAV realizovala monolitické konstrukce bytového domu RIVER PARK
v Praze-Modřanech. Předmětem zakázky byla dodávka a montáž založení stavby na
velkoprůměrových pilotách a kompletní provedení monolitických železobetonových
konstrukcí 12podlažního bytového domu F o 108 bytových jednotkách a 14podlažního
bytového domu G o 132 bytových jednotkách. Oba domy stojí na společné podnoži a mají
tři podzemní podlaží, ve kterých se nacházejí garáže a technologické prostory. Realizace
zahrnovala provedení vibroizolací a opěrných stěn. Součástí smlouvy bylo vypracování
kompletní prováděcí dokumentace u statické části. Práce se uskutečnily pro
společnost Madidou Trade.

