Pomalu konèící zima nepøináší pouze jaro, ale také (a pro nás hlavnì) novou stavební sezónu. Pro
osamostatnìné SMP už
dvacátou první.
Bylo by krásné psát o tom,
jaké nové velké stavební
projekty letos zahájíme, ale s ohledem
na situaci ve stavebnictví to není téma
úplnì optimistické. Ne, že bychom nemìli co dìlat. I v roce 2011 pokraèují
stavby velkých mostù na novì budovaných úsecích dálnice D3 a dálnice D8.
Poprvé v historii naší spoleènosti
budujeme dva segmentové mosty souèasnì, pokraèuje PPP projekt na Slovensku, v oblasti vodohospodáøských
staveb se také daøí, zdárnì se rozvíjí i naše nejmladší divize prùmyslových staveb, za kterou nelze nezmínit napøíklad
sanaci území ohroženého skládkou

ziskù obvyklých v bankovním sektoru,
hutnictví, energetice, telekomunikacích,
chemickém prùmyslu atd. Vždy však platilo, že stavìt se musí, takže stavebnictví
bylo vnímáno jako obor dlouhodobì perspektivní. Konec koncù i v dobách dávných èelili moudøí panovníci chudobì
svých poddaných a krizi budováním „hladových” staveb. Dnes jsme svìdky toho,
že se rozestavìné stavby zastavují, že se
øada stavebních firem, zamìstnávajících tisíce lidí, dostává do problémù
a snižuje stavy zamìstnancù. V tisku se
objevují nepodložené informace o pøedražených zakázkách, Ministerstvo dopravy pøipravuje vstup èínských firem na
trh, které tuzemským subjektùm ukážou, jak se má efektivnì stavìt, požaduje po firmách slevy ze smluvní ceny a vyhrožuje vyhladovìním… Když jsem nedávno zahlédl, že jistá firma obchodující
se zahradnickou technikou inzeruje „Ko-

ohromné množství práce bude muset
nìkdo vykonat. Ti, kteøí budou mít reference z podobných staveb, nabídnou
zkušené a technicky zdatné zamìstnance schopné realizovat takový projekt ve
stanoveném termínu, nákladech, bez
úrazù a dopadù na životní prostøedí,
a tøeba za provozu, takoví dodavatelé
musí být zákonitì preferováni. Výsledky
z pøedchozích let nás do spoleènosti takových firem posouvají. Stavební souèasnost se totiž od stavaøské minulosti
liší organizaèní, technickou a technologickou nároèností. A my jsme si ovìøili,
že podobné projekty realizovat dokážeme.

Víme, že loòský rok byl díky zakázce
získané v pøedchozích letech rokem
dobrým a že ani rok letošní, pokud se nestane nìco neèekaného, nebude špatný.
Máme tedy dobrou pozici pøipravit se na
období následující. Nadále se tedy technicky, jazykovì, ale i právnì a ekonomicky vzdìlávejme, zabývejme se novými technologiemi a inovacemi, hledejme
úsporná variantní øešení a tìšme se na
nové komplexní projekty, na kterých mùžeme zopakovat tøeba rekonstrukci
mostu za provozu nebo obnovu elektrárny. Vìøím, že pokud se takové projekty
objeví v poptávce, tak nás neminou.
Pavel Kameník

Øíká se, že informaèní
média jsou sedmá velmoc. Chceme-li tomu
lépe porozumìt, musíme se podívat, co to
velmoc vlastnì je...

teèná informace do vás pøesto pronikne,
iniciujeme spuštìní procesu tzv. informaèní hygieny. Tzn. rychle „pøebijeme“
zbyteènou informaci nìjakou informací
potøebnou.

Encyklopedie uvádí,
že velmoc je uskupení,
které má díky své hospodáøské, diplomatické, kulturní, nebo vojenské moci
urèující vliv na mezinárodní vztahy. To
ale podle mì média nesplòují. Osobnì
nemám rád superlativy a myslím, že se
jejich význam pøeceòuje. Jsem totiž bytostnì pøesvìdèen, že vliv médií roste
nebo upadá v závislosti na intelektuální
kondici tìch, kteøí jejich produkty konzumují.

nebezpeèného odpadu v Pozïátkách na
Tøebíèsku, a takto bychom mohli pokraèovat dále. Ale zveøejòované statistické
údaje dokazující pokles stavební výroby
v ÈR signalizují, že blízká budoucnost
mùže pøinést problémy. Rok 2011 nevidíme sice pesimisticky, ale dále už hledíme s napìtím a s velkým oèekáváním.
O stavebnictví se vždy hovoøilo jako
o „bezpeèném” oboru. Zisky z tohoto
podnikání se (až na výjimky) pohybují
pod pìt procent a zdaleka nedosahují

lo štìstí”, kde si zákazník rovnou vylosuje slevu, jakou mu firma poskytne,
divil jsem se, že s touto myšlenkou ještì
nìkdo nepøišel i do našeho oboru.
Jsem pøesvìdèen, že heslo: „Stavìt se
musí” je nadèasové a že výše uvedená
pesimistická tvrzení jsou jen tvrzení nesprávnì interpretovaná. Pokud má fungovat infrastruktura, bude tøeba stavìt
a rekonstruovat mosty, silnice, èistírny
odpadních vod, úpravny pitné vody,
elektrárny, teplárny, spalovny atd. A to

Jako v mnoha dalších pøípadech záleží
i v pøípadì médií na úhlu pohledu. Zatímco urèitá èást našich spoluobèanù
oèekává od médií pravdivé informace, jiní hledají zábavu a rozptýlení. Doba, kdy
bylo rozhraní mezi seriózní informovaností a zábavnými poøady zøetelné, je
pryè - dnes oba tyto póly splynuly a my
všichni jsme vystaveni každodennímu
ataku ohromného množství informací,
o kterých netušíme, zda se jim máme
smát, nebo se jich dìsit. Co s tím?
Vyjdìme z toho, že rozdìlíme informace
do dvou skupin – na informace potøebné
a informace zbyteèné. Nechceme-li se
zbyteènými informacemi zabývat (a bylo
by krásné, kdybychom nemuseli), musíme informace filtrovat. Správný informaèní filtr je minimálnì dvouvrstvý.
První vrstva je ochranná a nemìla by do
vás zbyteèné informace vùbec pustit.
Pokud nejste informaènì odolný a zby-

Kritickým bodem informaèního filtru je
nastavení odolnosti informaèní vrstvy.
Ta je velice úzce spjatá s naším intelektuálním rozhledem - nìkdo pozná
okamžitì, že sdìlovaná informace je
hloupost, jiný ne, nìkdo vyhledává informace potøebné, jiný naopak prahne po
tìch informacích zbyteèných a mùže se
i stát, že stejná informace pro dva rùzné
lidi je pro jednoho potøebná a pro druhého zbyteèná.
Nakonec, je zde i jistá zodpovìdnost
tìch, kteøí informace sdìlují, nebo pøedávají dále. Ti by nemìli zhloupnout,
a nemìli by pøedávané informace cílenì
zkreslovat, èi upravovat podle potøeb
svých nebo podle pøání svých chlebodárcù. Pokud takoví lidé servírují ètenáøùm, posluchaèùm, èi divákùm (a už vìdomì, èi nevìdomì) dezinformace,
zpronevìøují se proti etice a slušnosti.
Záleží však jen na nás, zda všem takovým hloupostem uvìøíme.
Existuje jediná výjimka – a to zprávy
o poèasí, u nichž jistou dávku dezinformací naopak pøedpokládat musíme.
Nad všemi ostatními informacemi se,
døíve než jim uvìøíme, radìji v klidu zamysleme. Mùže se stát, že pochopíme,
že pravda je tøeba nìkde jinde.
Sedmou velmocí tedy nejsou média, ale
obyèejná lidská hloupost. Ta definici
velmoci zcela vyhovuje.
Pavel Kameník

1. 1. – od tohoto data zaèala vyvíjet svoji
èinnost novì ustavená divize D 2 Specializace pod vedením Josefa Richtra. Divize vznikla slouèením divizí D 3 a D 7,
které se z vìtší èásti zabývaly kontinuální
výrobou. Vytvoøením jedné specializované divize se zkrátí èasy pro spoleèné výrobní aktivity jako protihlukové stìny,
výroba forem do prefy, montáže prefabrikátù vèetnì tìžké dopravy apod.
11. 1. probìhlo spoleèné zasedání dozorèí rady a pøedstavenstva dceøiné spoleènosti SM 7. Na tomto zasedání bylo
hlavním tématem navýšení základního
jmìní a pøístup druhého akcionáøe, èímž
spoleènost získá vìtší stabilitu na trhu
a zároveò rozšíøí svoje pùsobení o další
segmenty stavebního trhu. Spoleènost
SM 7 zmìní svoji obchodní firmu – název
na Freyssinet CS.
18. 1. probìhla pod záštitou Ministerstva prùmyslu a obchodu ÈR konference Setkání lídrù èeského stavebnictví

kooperujících spoleèností pro nejbližší
období a aktuální stav a výhled dokonèování prací s výhledem do konce stavby,
pøesnìji jejího zprùjezdnìní v záøí 2011.
15. 2. probìhla regionální konference
Svazu podnikatelù ve stavebnictví pro
Prahu a Støedoèeský kraj. Byla zde bouølivì diskutována budoucnost stavebnictví v Èeské republice a zvláštì situace
v dopravním stavitelství v souèasném
volebním období.
17. 2. probìhla v Nitøe druhá letošní
rada výstavby firem skupiny VINCI pracujících na výstavbì silnice R1 Nitra –
Banská Bystrica. Jejím hlavním tématem
byla kooperace firem pøi provádìní vozovkových vrstev dálnice a dokonèení
mostních objektù.
24. 2. se v pražském hotelu Olympic
Artemis uskuteènila pravidelná výroèní
konference technických pracovníkù naší
spoleènosti. Bylo provedeno zhodnocení
roku 2010 a výhled na roky 2011 a 2012.
Byli také vyhlášeni nejlepší pracovníci
spoleènosti a støedisko, které nejlépe obstálo v hodnocení IMS.

Jenišov

Veselí nad Lužnicí

vedoucí støediska Jindøich Jindra uvítal nové zakázky: stavbu protihlukové
zdi v Ohrazenicích nebo výmìnu mostního dilataèního závìru na D8 u Doksan.
V závìru roku se støedisko významnou
mìrou podílelo na odstraòování povodòových škod na Frýdlantsku.
Ten druhý pocit z úvodu èlánku je zpùsoben malým množstvím zakázky získané v prùbìhu roku a je jím, øeknìme,

25. 2. navštívil naši spoleènost novì
jmenovaný øeditel VINCI Construction
Jean Rossi. V doprovodu André Hubarda
navštívil naši výrobnu v Brandýse a stavbu pražského okruhu – tunel Blanka.
2011. Za úèasti pøedních zástupcù státu,
klíèových pøedstavitelù nejvìtších stavebních spoleèností a médií bylo diskutováno o souèasném stavu a oèekávaném
vývoji èeského stavebnictví v letech
2011 a 2012.
20. 1. probìhla v Nitøe první letošní rada
výstavby firem skupiny VINCI pracujících na výstavbì silnice R1 Nitra – Banská Bystrica. Byl zhodnocen dosavadní
postup výstavby jednotlivých objektù,
dále se projednávaly jednotlivé vazby

V plánu pøíspìvkù do tohoto èasopisu si
vìtšinou vybírám hned první èíslo. Dìlám to pøedevším proto, abych lehce
zhodnotil uplynulý rok a zamyslel se nad
rokem následujícím.
Tak tedy divize D 1 a rok 2010. To ve mnì
vyvolává smíšené pocity. Ten první je
uspokojení nad postupem na všech našich stavbách i z koneèných výsledkù.
Z tohoto pohledu patøil minulý rok k tìm
nejúspìšnìjším za celou dobu existence
D 1 a je tøeba za nì všem pracovníkùm
divize podìkovat. Daøilo se všem ètyøem
støediskùm.
Støedisko 11 Petra Popsimova dokonèilo a pøedalo stavbu Kamenný DvùrTisová všechny objekty stavby Nové
Sedlo-Jenišov. Na R6 tak zbývá dokonèit
dva objekty stavby Nové Sedlo-Sokolov
a pøedat objekt SO 201 na R6 Sokolov-
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26. 2. probìhl v Mariánských Lázních
závod svìtového poháru v dual moguls.
Vzhledem k tomu, že jednou z našich
sportovních tváøí je Nikola Sudová, byla
naše spoleènost partnerem této atraktivní akce. Více fotoreportáž na poslední
stranì.
28. 2. probìhlo projednání a uzavøení
výsledkù roku 2010 a podpis podrobných roèních plánù s vedením divizí D 1,
D 4, D 2 (D 3, D 7).

Tisová. Tím bude uzavøena jedna dlouhá a pro
SMP velmi úspìšná série
staveb na spojení mezi
Karlovými Vary a Chebem.
Støedisko 13 Roberta
Vraštila mìlo nejvìtší díl úkolu roku

Tisová

2010 na stavbì mostu pøes Lužnici na
D3. To se podaøilo. Je dokonèeno zakládání, do finále se blíží výstavba pilíøù
a byly zahájeny nosné konstrukce pravého mostu. Kromì toho stihli pracovníci støediska postavit most pøes Nežárku v Horním Žïáru a zahájit práce na
obchvatu Úborska u Nýrska.
Milan Svoboda, vedoucí støediska
14, byl naším nejpilnìjším cestovatelem. Pøíèinou toho byla stavba na obchvatu Banské Bystrice a zároveò stavby
v okolí Prahy, které tomuto støedisku
patøí, a potøeba obsáhnout je všechny.
V prùbìhu roku byla slavnostnì zprovoznìna èást pražského okruhu, jehož souèástí je i støediskem postavený most pøes
Berounku. Za nejvìtší úspìch považuji
dokonèení opravy Karlova mostu. Zároveò s tím skonèil i mediální tlak, který byl
v nìkterých dobách tak silný, že to negativnì ovlivòovalo náladu na stavbì.
Støedisku 15 se zmìnil zhruba v polovinì roku zásadním zpùsobem harmonogram na nejvìtší stavbì – D8, estakáda
Prackovice. Montážní soubor byl odvelen
na stavbu R1 Selenec-Beladice, aby bylo
možno dodržet velmi krátký termín výstavby objektu 203. V Prackovicích tak
vzniklo zdržení v délce asi jeden rok a tím
i potøeba najít práci pro velkou èást støediska. Další potíž vznikla v dùsledku zastavení stavby v Sosnové v souvislosti se
škrty v ministerském rozpoètu. Proto

lehká nervozita. Plán divize na rok 2011
vychází pøedevším ze zakázek získaných
pøed rokem 2010. Aby byly naplnìny naše kapacity, je tøeba zakázku doplnit.
I když tato potøeba není vìtší než v minulých letech, bude to letos jistì složitìjší. Z toho vyplývají hlavní úkoly divize. U realizovaných zakázek je to pøedevším požadavek na hospodárnost, tedy

Horní Žïár

Banská Bystrica

snižování všech nákladù. To se týká i režií. Pøedpokladem je mimo jiné i dobrá
koordinace kapacit, dokonalé využití potenciálu nákupního oddìlení, ale i hledání nových technických øešení. Další nezbytností je podpora obchodu ve všech
jeho fázích.
I v tomto roce bude nosnou zakázkou divize D 1 stavba mostu pøes Lužnici na
D3. Od poloviny roku se obnoví montáž
segmentù v Prackovicích a tím se umožní

další postup na této stavbì. Práce na obchvatu Banské Bystrice budou zøejmì
nejintenzivnìjší v tomto roce. K dokonèování spodních staveb a budování nosných konstrukcí pøibude ještì vybavení
mostù, to jsou pøedevším izolace, øímsy,
dilataèní závìry, zábradlí atd. Budou zahájeny a v nìkterých pøípadech i dokonèeny malé zakázky s velmi napjatým pomìrem mezi odbytovým a nákladovým
rozpoètem. O to vìtší dùraz u nich bude
kladen na dokonalou pøípravu a rychlost
provedení. Jedinì tak bude možno na
nich uspìt.

o jednu sekci. Hlavním prvkem je zde
18 tun vážící bednící vozík pro bednìní
a betonáž blokù a stìn nesoucích mostovku. Velký dùraz je kladen na bezvadné definitivní povrchové úpravy konstrukcí a též na osazování hydroizolaèních prvkù do pracovních spár definitivního ostìní, které slouží jako sekundární ochrana proti pøípadným prùsakùm skrz izolaèní vrstvu, kterou je tunelová trouba obalena. Zbývá jen dodat, že
každá sekce je dlouhá 10,5 metru, a aby
bylo možno zvládnout vše dle termínù
daných objednatelem, je nutno pracovat
v nepøetržitém provozu.

Sosnová

Heømanice

Pøestože nepøedpokládám, že se podaøí
zopakovat výsledky divize dosažené
v loòském roce i v roce tomto a následujícím, budeme se o to pokoušet.
Køížovnické námìstí v Praze

Karlùv most

Od prosince roku 2010 pøibyla do portfolia støediska 23 nová stavba v rámci
budovaného Mìstského okruhu v Praze.
Konkrétnì se jedná o provedení definitivního ostìní dna a mostovky v severní
tunelové troubì ražené èásti tunelu
ŠPELC. V souèasné dobì realizujeme
stavební objekt 9021.01.e, který zahrnuje prvních 22 postupù ve stanièení
STT 5,037 102 km – 5,272 413 km, v délce 235,311 m. Celkem je postupù
54, termín dokonèení je èervenec 2011.
Vlastní provádìní definitivního ostìní navazuje na dokonèení prací na ražbách
a provizorním vystrojení tunelu a na uložení hydroizolaèního souvrství, které je
nejpeèlivìji sledovanou èástí celého tunelu. Výstavba má proudový charakter,
který zahrnuje vozík izolací pod spodní
klenbu do úrovnì mostovky, bednící vozík pro bloky a stìny nesoucí mostovku,
kde jsou v pøedstihu betonovány kon-

Zakázku realizujeme výhradnì s našimi
kmenovými zamìstnanci, a to vèetnì
pokládky armatury, která je støihána
a ohýbána ve VMS Brandýs nad Labem,
kam je dodávána ve svitcích a rovných
sítích objednatelem, kterým je Metrostav, divize 6.
Dále bych Vám chtìl pøiblížit specifika
práce v raženém tunelu. Prostøedí této
mediálnì slavné stavby je organizaènì
komplikované. Koordinace zde funguje
pouze ve velmi omezené míøe, a tudíž je
témìø nemožné pøesnìji plánovat dále
než na nìkolik dnù dopøedu. Toto pøináší
mnoho komplikací, zejména s nasazením lidí a vùbec naladìním se na „tunelovou vlnu” objednatele. Nicménì nejvìtším oøíškem celé stavby je vysoká nároènost na zkoordinování vlastních prací,
a to zejména navážení výztuže. Jelikož
na zaøízení staveništì na Letné není
možnost skládkování vìtšího množství
armatury, je nutné najíždìt pøímo do tu-

nelu pøed postup izolatérù a výztuž bìhem 24 hodin zpracovat, jinak dojde
k zastavení postupu izolatérù, což se na
této stavbì netoleruje. Nepøetržitý provoz toto samozøejmì dále komplikuje.
Dalším specifikem je izolace samotná,
respektive skuteènost, že se
armuje a betonuje pøímo na
izolaci opatøenou pouze
ochranou folií, tudíž nesmí
dojít k jejímu poškození èi
vìtšímu zneèištìní mimo
betonovaný postup. Vzhledem k vysoké èetnosti betonáží (jedna dennì, potažmo
v noci) a zákazu užívání mechanizace s dieselovým pohonem v ražbì (vyjma mechanizace vybavených dle znìní
ÈBÚ), používáme elektrické
stacionární èerpadlo na beton, což obnáší ruèní manipu-laci s
potrubím a hadicemi. Obdobný re-žim je
i s pøesouváním bednìní a dalšího
materiálu. Vše ruènì. Celý úsek ražených tunelù spadá pod Èeský báòský
úøad, což je pro všechny pøítomné pracovníky úplnì nová zkušenost. Všichni
dìlníci musí být vybaveni dùlními
svítilnami a funguje zde tzv. dvojí evidence lidí, tj. kdokoliv je zrovna v ražbì,
musí být zaevidován jak v listu docházky, tak v lampovnì pøes evidenèní
èíslo. Panuje zde zkrátka stejný režim
jako na pøi práci na šachtì.
I pøes obtížné podmínky, se kterými se
v menší èi vìtší míøe potýká každá stavba, pomìrnì zdárnì postupujeme dle
odsouhlaseného èasového plánu. Na
tomto mají nejvìtší zásluhu pøítomní
technici a jejich maximální nasazení pøi
smìnném provozu a spolupráce se zkušenými dìlníky SMP.

Antonín Brnušák

strukce spodní klenby,
a v závìsu mostovky jednotlivých sekcí, dále vozík pro reprofilaci primárního ostìní horní klenby,
vozík izolací horní klenby,
vozík armatury horní
klenby a nakonec samotnou betonáøskou formu horní klenby
tunelu.
Pøedmìtem naší èinnosti je provádìní
konstrukce spodní klenby (dno), blokù
a pøíèek nesoucích mostovku a samotné
mostovky. Toto zahrnuje ukládku armatury, bednìní jednotlivých konstrukcí
a samozøejmì betonáže. Celkem máme
za 5 mìsícù uložit témìø 1 000 tun výztuže, pøevážnì ohýbaných KARI sítí (pomìrem k støihu a ohybu cca 2:1)
a uložit 14 000 m3 betonu. Prùmìrnì
musíme tedy dennì uložit 100 m3 betonu
a 7 tun výztuže a každé tøi dny postoupit

Libor Stefan
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Mostní estakáda o 16 polích je realizována v údolí
mezi obcemi Pohranice
a Velké Obdokovce. Chtìl
bych se trochu vrátit v èase do uplynulého roku
2010. Byl to rok, který pro
náš realizaèní tým zaèínal
ve stavu, kdy jsme mìli zabetonovanou
první dvojici základù. Vzpomínám si
ještì dnes, jak nás místní rodáci
ujišovali, na jaké mírné zimy tady jsou
zvyklí. Musím øíct, že pøedpovìdi
místních se tak úplnì nenaplnily a zima
stála za to. Nemyslím, že by to bylo
množstvím snìhu, jako spíš tuhostí
mrazù. Každý technik ví, o kolik je potom
práce všech zúèastnìných tìžší.

Kvùli požadavku projektanta s ohledem
na dotvarování pøedpjatých nosníkù
jsme betonovali nejprve mezipodporové
èásti nosné konstrukce. Nadpodporové
se betonovaly s požadovaným odstupem
sedmi dní. S koncem letních prázdnin byla hotova nosná konstrukce pravého mostu vèetnì koncových pøíèníkù na opìrách.
Pøi realizaci spodní stavby se souèasnì
pracovalo na pilotovém založení, základech a betonážích pilíøù. V okamžiku,
kdy pøibývaly pravidelnì 4 pilíøe týdnì,
probíhala již 1. etapa montáže pøíèníkù
a nosníkù našeho podzhotovitele. V prùbìhu èervna jsme zaèali betonovat první
spøažené desky na pravém mostì, a to

Pohled z výšky
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od pevného ložiska na prostøední podpoøe èíslo 9 smìrem k obìma opìrám.

Vážení ètenáøi, dovolte nám, abychom Vás seznámili s dnes již dokonèenou stavbou protipovodòových opatøení s oficiálním názvem STAVBA
0012 PROTIPOVODÒOVÁ OPATØENÍ NA OCHRANU HL. M. PRAHY, ETAPA 0006 – ZBRASLAV –
RADOTÍN, ÈÁST 14 ZBRASLAV – JIH.

Pomalu pøicházející podzim pøinesl postupnì dva hlavní cíle. Prvním cílem bylo
splnit požadavek projektanta - do konce
roku kompletnì zmonolitnit nosnou konstrukci levého mostu. Všichni jsme mìli
obavy, aby nás nezaskoèily pøíliš brzké
silnìjší mrazy, které by znamenaly komplikace pøi provádìní tenkých spøažených desek. Poslední betonáž se nám
podaøila provést ve vhodném poèasí
9. 12. 2010. Druhým dùležitým cílem bylo pøipravit si práci na zimu. To jsme splnili tím, že se podaøilo zaizolovat
celoplošnì nosnou konstrukci pravého
mostu vèetnì pokládky ochrany izolace
ložnou vrstvou živice.

Ještì pøed koncem loòského roku jsme
sestavili øímsový vozík a zaèali s betonážemi vnìjších øíms obou mostù.
Rok 2011 se ponese ve znamení provádìní veškerého pøíslušenství mostu.
V souèasném zimním období probíhají
naplno práce na øímsách, tak jak nám
poèasí umožòuje. Další postupné èinnosti se budou provádìt podle toho, jak
dlouho bude vládnout zima, než ji naplno vystøídá jaro. Pro bezproblémové splnìní blížícího se termínu zprovoznìní
úseku rychlostní komunikace SelenecBeladice bude dùležitá dobrá vzájemná
spolupráce všech zúèastnìných složek,
podílejících se na zbývajících èinnostech.
Milovníkùm zimních sportù nezbývá než
popøát hodnì vyžití na horách a jim stejnì jako všem ostatním pøeji správné vykroèení do hlavní stavební sezóny roku
2011.
Za celý tým D 4 Vladimír Mrva

Objednatel:
Zhotovitel:
Investor:
Mandatáø investora:
Projekèní práce:

Hlavní mìsto Praha
Sdružení Zbraslav SMP CZ, a. s. – PSVS, a. s.
Odbor Mìstského investora Magistrátu hl. m. Prahy
VRV, a. s.
PÖYRY Environment, a. s.

Tato stavba se nachází v mìstské èásti
Praha - Zbraslav. Je umístìna na ulici
K Pøehradám (hlavní tah Praha – Slapy).
Linie protipovodòového opatøení se táhne od kamenolomu Zbraslav, kde je zavázána do skalního masivu, smìrem do
Prahy až k mostu Závodu míru, kde je
ukonèena zavázáním do mostního svahu. Tento úsek je s celkovou délkou protipovodòového opatøení 1,35 km zásadní
z hlediska ochrany intravilánu mìstské
èásti.
Stìna je provedena z prefabrikované že-

lezobetonové podzemní stìny v kombinaci s monolitickými železobetonovými
dobetonávkami a s mobilním hrazením.
Mobilní hrazení se montuje jen v pøípadì
vzestupu hladiny øeky Vltavy na základì
rozhodnutí pøijatého krizovým štábem
Magistrátu.
Samotná realizace stavby hned zpoèátku
pøinášela velké problémy s ohledem na
místní dopravu po hlavní komunikaci
ulice K Pøehradám, kterou v rámci stavby
bylo potøeba celkem výraznì omezit. Po
tìchto prvotních provozních problémech

se stavba pod vedením stavbyvedoucích
Radka Macháèka a Jana Hamety rozbìhla v normálním režimu podobné zakázky.
Zaèaly probíhat pøeložky dotèených inženýrských sítí a pøíprava vodicích zídek
pro samotnou hlavní èást stavby, a to
osazování prefabrikovaných železobetonových panelù. Ty byly ve výborné
kvalitì a požadovaných termínech vyrábìny bývalým støediskem 33 ve Výrobnì
mostních segmentù Prefa SMP v Brandýse nad Labem. K rychlému a bezproblémovému prùbìhu prací na osazování
prefabrikovaných panelù nemalou mìrou pøispìla také bývalá divize D 7 SMP
svou dopravou a velkou vstøícností
v kombinování jednotlivých dodávek na
stavbu a zajištìní prùbìžné logistiky navážení nadrozmìrných panelù s maximálním ohledem na realizované zábory
komunikace ulice K Pøehradám podle
platných DIR.
Stavba dále v rámci Sdružení se spoleèností PSVS, a. s., probíhala ve vysokém
tempu, jak díky systematickému øízení
stavby, tak i schopnostem našich subdodavatelù, zejména spoleèností Zakládání
staveb, a. s., EKO-SYSTÉM, s. r. o., LIATIK, s. r. o., a v rámci firmy také støediska
13 divize D 1. Nemalou mìrou se na
hladkém prùbìhu stavby podílel i man-

datáø investora a projektanti, kteøí byli
schopni øešit všechny vazby realizace
stavby do skuteèností zastižených v linii
protipovodòového opatøení. Jako každá
obdobná stavba, také tato s sebou nesla
mnoho pøedem nepøedpokládaných
drobných nebo závažnìjších komplikací,
které si vyžádaly urèité úpravy technického øešení a s tím související zmìnová øízení.
V prùbìhu celé stavby došlo také dvakrát k vzestupu hladiny øeky Vltavy. Ve
druhém pøípadì to stavbu postihlo
v nejménì vhodnou dobu, a to ètrnáct
dní pøed jejím slavnostním otevøením.
Veškeré práce však byly nakonec dokonèeny ve smluvním termínu a požadované kvalitì. Kolaudaèní øízení probìhlo bez problémù, následné slavnostní
pøedání a otevøení stavby bylo zvládnuto
za velice hezkého sluneèného poèasí dne
10. 9. 2010 také ke všeobecné spokojenosti.
Závìrem bychom chtìli touto cestou podìkovat celému realizaènímu týmu, který stavbu protipovodòových opatøení
v Praze na Zbraslavi zvládnul bez vìtších
problémù a zaváhání ke spokojenosti
objednatele. Dìkujeme tedy nejen partnerovi ve Sdružení, spoleènosti PSVS,
ale také týmu støediska 52, bývalému
støedisku 33, støedisku 13 a støedisku
MDS spoleènosti SMP CZ.

pìší v km 0,342 – jedná se
o dostavbu rozestavìného
trvalého silnièního mostu,
který bude sloužit jako
podchod pro pìší. Na stávající železobetonové stìny opìr byla provedena kotvená dobetonávka, nové
úložné prahy a nosná
stropní konstrukce, tvoøená prostì uloženou deskou
o rozpìtí 7,52 m. Køídla
opìr byla provedena jako
zavìšená. Realizaci tohoto
objektu zajišuje støedisko
23 Petra Jelínka. V souèasné dobì jsou dokonèeny monolitické konstrukce opìr, desky i køídel a na
desce jsou pøibetonovány
øímsy.
SO 204 – Vodovodní podchod v km 0,3 – je výstavbou trvalého kolektoru
v celkové délce 52 m pro
stávající vodovodní øad DN
1200. Konstrukci tvoøí uzavøená železobetonová rámová konstrukce s šachtami na obou koncích. V souèasné dobì je tento objekt
již témìø pøed dokonèením.
SO 303 – Zaøízení pro
èištìní a retenci dešových
vod – retenèní nádrž je
koncipována jako zemní
otevøený bazén rybnièního
typu se stálým nadržením
vody pøitékající z odvodnìní komunikace. Souèástí
objektu je kalové pole pro

zahuštìní (èi úplné vysušení) vytìženého kalu ze dna
retenèní nádrže. Pro úèely
èištìní nádrže je navržen
obtok, pøed kterým je rozdìlovací komora. K vypouštìní z retenèní nádrže
bude sloužit zavøený požerák s odtokem pøes beto-

tohoto stavebního objektu
jsou protihluková opatøení
na stávajících obytných
objektech, které se nacházejí v blízkosti pøipravované køižovatky s Jeremiášovou ulicí. Navržená opatøení spoèívají ve výmìnì stávajících oken a balkóno-

novou výust do Dalejského
potoka. Vzhledem k výskytu archeologických nálezù
a délce provádìní záchranného archeologického prùzkumu bylo zahájení realizace tohoto objektu posunuto až do zimního období.
Vzhledem ke klimatickým
podmínkám i výše uvedenému archeologickému
prùzkumu bude samotná
realizace, kromì již zahájených prací, odsunuta na
jaro tohoto roku.
SO 705 – Protihluková
ochrana na stávajících
objektech na ZÚ – náplní

vých dveøí v obytných
objektech. Realizace tohoto objektu se uskuteèní
v prùbìhu roku po pøedání
projektové dokumentace.
Poslední souèástí naší dodávky bylo zajištìní potøebné zeminy pro zemní
tìleso budoucí komunikace, která je již zrealizována.
Ve výhledu pro nadcházející období máme kromì dokonèení I. etapy i II. etapu
této stavby, která nám kromì jiného pøinese i spolupráci s divizí 1 na pøemostìní Dalejského potoka.

Radek Macháèek, Pavel Wiesner

Stavba TV Chaby je souèástí tzv. Jinoèanské spojky, významné sbìrné Pražské komunikace, která
spojuje ulici Jeremiášovu
s okruhem H1. Nachází se

v Praze 13, katastrální území Chaby a Øeporyje. Realizace zahrnuje úsek komunikace mezi ulicí Jeremiášovou a ulicí K Tøebonicùm
s pøemostìním Dalejského
potoka. Souèástí stavby je
napojení na ulici Jeremiášovu a ulici K Tøebonicùm
stykovou køižovatkou a napojení na již v minulosti
zprovoznìnou stavbu.

Investorem stavby je Magistrát hlavního mìsta Prahy, generálním zhotovitelem Skanska, a. s., pro
kterou naše spoleènost
realizuje urèité stavební
objekty.
V rámci I. etapy výstavby
zajišuje naše spoleènost
dodávku níže uvedených
objektù:
SO 101.7 – Podchod pro

Stanislav Vojtášek
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Po velmi úspìšném roce
2010, ve kterém obì
dceøiné spoleènosti dosáhly historicky nejlepšího výsledku, zaèíná rok
2011. Jaký bude? Víme,
že pro obì opìt pøelomový.

gického rozhodnutí. Souèasnì s tím nás
èeká velký boj o nové zakázky nejen
v Èechách, kde je avizován ministerstvem dopravy znaèný útlum investic,
ale hlavnì na Slovensku, kde spoleènost
v roce 2010 dosáhla obratu pøes 100 milionù korun.
hned na úvod roku. Nový systém a produkty našich partnerù chceme pøedstavit na jaøe na Stavebním veletrhu v Brnì,

SM 7
Spoleènost SM 7 ztratí pravdìpodobnì
svùj název a jejím logem bude logo spoleènosti Freyssinet, se kterou by se mìla
spojit v prùbìhu první poloviny roku. Je
to urèitì pro její pracovníky nesnadný
krok. Po deseti letech úspìšné spolupráce s firmou DSI, která nám poskytla licenci na pøedpínací systém Dywidag
a nabídla i jeho další produkty v oblasti
geotechniky i inventárních materiálù,
pøecházíme na nový systém Freyssinet,
vyrábìný a hlavnì vyvíjený u našich
partnerù ve Francii. A právì absence
vývoje a další progrese u DSI je hlavní

pøíèinou, proè jsme byli nuceni vyhledat
nového strategického partnera. V rámci
nového partnerství rozšíøí dceøiná spoleènost portfolio svých služeb o sanace
betonových konstrukcí. To by mìlo pøinést další pomoc pøi oèekávaném poklesu èeského stavebnictví v nejbližších letech.
Pro øadové pracovníky to bude znamenat seznámit se s novými systémy
a technologiemi a zajistit jejich kvalitní
aplikaci na trhu. Management musí
zvládnout velkou administrativní a jazykovou zátìž. Zmìna organizace, nové
doklady o shodì, certifikace, pøezbrojení techniky. Pøitom spoleènost èeká
v nejbližším období soubìh obou systémù. Také práce s audity, oceòováním
spoleènosti, øada setkání s novými partnery, to vše pøináší zvýšení bìžné zátìže

SMS
Druhou dceøinou spoleènost èeká v roce
2011 nelehký úkol. Musí úspìšnì dokonèit všechny mostní objekty na stavbì R1
– v úseku Selenec-Beladice k smluvnímu
termínu záøí t. r. Znamená to dokonèit
a pøedat sedm mostních staveb k zahájení veøejného provozu. Potom zbývá
ještì 6 mìsícù na úplné dokonèení k jejich kolaudaci. Dále bude pokraèovat výstavba devíti mostních objektù na obchvatu Banské Bystrice, kde je slavnostní otevøení naplánováno na polovinu roku 2012. Pøes tyto priority je naprosto

nezbytné uspìt v bitvì o zakázku u staveb, které budou v letošním roce na Slovensku vypsány a doufejme i zahájeny.
Jedná se pøedevším o stavby ze zrušeného projektu PPP dálnice D1 Jánovce-Jablonov, Hubová-Ivachnová a Frièovce-Svina. Také oèekáváme soutìž na
dalším zrušeném projektu PPP u Žiliny.
Slíbené jsou i nìkteré obchvaty prvních
tøíd. Pro nový kolektiv, vedený Luïkem
Borovým, je úspìch v nových soutìžích
podmínkou k udržení kvalitních kapacit
z dnešní R1.
SMS se pokusí o rozšíøení nabídky svých
kapacit i v oblasti vodohospodáøských
staveb.
Závìrem mi dovolte vyslovit pøesvìdèení, že obì dceøiné spoleènosti se
úspìšnì vyrovnají s nároènými úkoly letošního roku a plynule navážou na
úspìchy, kterých dosáhly v posledních
pìti letech.

ve svém vlastním výstavním stánku.
Pøeji si, aby všichni ze SM 7 tuto velkou
zmìnu zvládli, ale hlavnì, aby budoucnost potvrdila správnost našeho strate-

Vladimír Brejcha

Oddìlení informaèní soustavy

Vážené kolegynì a kolegové,
v letošním roce se chystáme vložit další dílek do
skládaèky s názvem ele-
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ktronický obìh dokumentù. Neèeká nás nic menšího, než elektronický obìh
faktur došlých. Tento projekt jsme zaèali pøipravovat již v polovinì loòského roku a rozhodnì jsme
jej nehodlali uspìchat. Sbírali jsme informace u jiných firem, které podobný

systém používají, byli jsme
se na takových pracovištích podívat, kladli jsme
zvídavé dotazy nejen manažerùm a IT pracovníkùm, ale také jejich kolegyním v úètárnách a v po-

datelnách. S partnerskou
softwarovou firmou jsme
hledali zpùsob, jak udìlat
systém zpracování co nejpohodlnìjší, nejodolnìjší,
nejkomplexnìjší… Jenomže - v prùbìhu èasu se
ukázalo, že ménì znamená
více. Firmy, které takový
elektronický obìh faktur
došlých úspìšnì zavedly
(v rozumném èase a za rozumné peníze) se nesnažily vytvoøit pøekombinovaný systém, který by
øešil všechny možné varianty za pracovníky, ale
systém, který pracovníky
v jejich práci „pouze” podporuje. Po mnoha diskuzích jsme se rozhodli vytvoøit systém pro obìh
faktur došlých vlastními firemními silami. Rozhodli
jsme se pro HELIOS
GREEN, prostøedí, jehož
klady i nectnosti známe
a ve kterém již dlouhodobì
pracuje velká èást pracovníkù, která se na likvidaci faktury došlé podílí.
Pravda, nejedná se zrovna
o výkøik uživatelské pøívìtivosti, ale v tomto pøípadì
jsme se rozhodli obìtovat
trochu komfortu ve prospìch jednoduchosti, tedy
uchránit uživatele pøed
nutností osvojovat si nový
zpùsob práce a pracovat
a pøepínat se dvou rùzných
programových prostøedích. Do elektronického
obìhu dokumentù patøí

rovnìž doruèování korespondence státní správy
prostøednictvím datové
schránky. V loòském roce
pøibyla možnost zasílání
soukromé korespondence
(tedy nejen mezi státní
správou a vlastníkem datové schránky, ale i mezi dvìma soukromými subjekty)
pomocí datové schránky.
V souèasné dobì si tuto
možnost dobrovolnì aktivovalo naprosto zanedbatelné množství firem. Pøenos datových zpráv je samozøejmì zpoplatnìn, takže provozovatel datových
schránek si možná od této
zmìny sliboval zvýšené
pøíjmy. Od takové úvahy už
není daleko ke spekulaci,
že dobrovolnosti bude èa-

sem odzvonìno a firmy budou povinny zasílat tøeba
faktury pouze prostøednictvím datové schránky.
Na všechny podobné varianty musíme nyní, v procesu pøípravy elektronického obìhu faktur došlých, myslet.
V roce 2012 nás èeká stìhování do nového sídla firmy. Rok 2011 tedy bude ve
znamení pøípravy infrastruktury nového objektu.
Pod tímto pojmem se neskrývá zdaleka jen kabeláž
poèítaèové sítì, ale rovnìž
komunikaèní systém (zámìrnì se vyhýbám slovu
telefonní), elektronický zabezpeèovací systém, docházkový a pøístupový systém, WiFi, prezentaèní systém do zasedaèek a v neposlední øadì pøipojení budovy k internetu. Úkol o to
složitìjší, že v budovì budou sídlit dvì sesterské,
ale nezávislé firmy. Zøejmì
nad komunikaèním systémem se povede nejvíce
diskuzí a zmìna sídla je
i velkou šancí k provedení
razantní zmìny. Moderní
komunikaèní systémy v sobì integrují nejen hlasové
služby, ale také mail, faxy,
videokonference, chat, záznamník, signalizaci uživatele „na pøíjmu”, èi „mám
jednání - nerušit”. Dodavatelé tìchto systémù navíc pøedpokládají, že koncový uživatel ani nemá zá-

jem na nákupu nìjaké
ústøedny a pøístrojù, ale
chce si celé øešení pronajmout jako službu a platit
mìsíènì jen to, co jeho zamìstnanci v daném mìsíci
skuteènì èerpali. Naše oddìlení pøipraví pøehled rùzných produktù na trhu, pozve vybrané pracovníky na
prezentace, ale o tom, jaké
komunikaèní nástroje naše
firma pro øízení požaduje,
musí rozhodnout management firmy. Je možné, že
klasický telefonní pøístroj
už v nové budovì nenajdete. V oblasti mobilní komunikace se po urèité oddechové dobì znovu rozhoøela bitva o podobu tohoto
nástroje. Dnes už témìø
žádný výrobce neoèekává,

že by se zákazník spokojil
jen s telefonováním. Do
mobilních zaøízení se integrují další služby, dochází k nahrazování pøehrávaèù hudby, videa, fotoaparátù. Z mobilních zaøízení
se vyøizuje mail, prohlíží internet, obchoduje s akciemi, využívá se automobilová navigace. Zaøízení obsahují známé kanceláøské
programy v odlehèené verzi. Nìkterým kategoriím
spotøební elektroniky zvoní
umíráèek, jen co se na trhu
trochu ohøály. Kategorie
subnotebookù nemohla
splnit pøehnaná oèekávání
uživatelù. Opravdu výkonná zaøízení byla velmi drahá, levná zaøízení byla
dobrá tak k prohlížení internetových stránek a stále
vážila okolo 1,5 kg. Poøád
obsahovala klasický operaèní systém, který se musel pravidelnì aktualizovat, antivirový systém, který ujídal již tak napjaté
zdroje systému a toèící se
harddisk, který vás mohl
pøipravit o data. Firma
Apple jako první postøehla
mezeru na trhu a pokusila
se ji ovládnout se svým
iPAD, poèítaèem typu tablet, který sice má o nìco
menší obrazovku, ale je
o dost lehèí a obsahuje
operaèní systém s aplikacemi, které byste v takovém zaøízení oèekávali.
Úspìch byl okamžitý

a ostatní firmy to tak nehodlají nechat, takže velmi rychle budeme svìdky
rozvoje této kategorie produktù. Bitva o zákazníka
bude lítá, protože tato zaøízení budou mít rùzné (v tuto chvíli minimálnì ètyøi)
mezi sebou nekompatibilní operaèní systémy, a získaný zákazník bude pravdìpodobnì loajální zákazník, protože bude investovat do dalších prodávaných
aplikací, a ty mu na konkurenèním operaèním systému nepobìží. Integrace
mobilních služeb (GSM)
a kamery do takového zaøízení už je jen logickým krokem. Možná zaèíná být
v ohrožení i mobilní telefon, tak jak ho dnes známe

S pøechodem do nové budovy bude nutno od základù pøepracovat DISASTER RECOVERY PLAN,
tedy plán pro obnovu provozu pro pøípad živelné
katastrofy. Naše spoleènost v roce 2002 zažila na
vlastní kùži nièivé povodnì a pøesto, že vlastní sídlo

v ulici Na Florenci jako zázrakem nebylo pøímo zasaženo, provoz byl zcela
ochromen. Po zpøístupnìní budovy ještì dlouho nefungoval elektrický proud
a telefonní linky. Od té doby narostl objem zpracovávaných dat øádovì
a zvìtšil se významnì i po-

Jakost
Pokraèuje nikdy nekonèící pøíbìh o aktualizaci
dokumentace IMS. V únoru probìhla aktualizace
všech kapitol, kterých se
dotkly organizaèní zmìny
související se slouèením
divizí D 3 a D 7 a vznikem nové divize
D 2.
V dalších aktualizacích se promítly
zjištìní z interních auditù a výsledkem je
zjednodušení nìkterých dokumentù.
Konkrétními zmìnami se zde nebudu
zabývat, pouze bych ráda apelovala na
pøípraváøe a ostatní, kteøí tvoøí dokumentaci staveb, aby kontrolovali, zda
jsou formuláøe a tabulky, které používají,
stále aktuální. Každá zmìna, kterou
v IMS dìláme, by mìla vést k vylepšení
a zjednodušení.
Dále pøikládám krátkou informaci, že
v únoru probìhlo úspìšnì nìkolik certifikaèních auditù na normy ISO 3834-2,
ISO 17660-1, EN 1090-2 a EN 1090-1,
do kterých byla zapojena divize D 2
a provìøeno bylo i svaøování na stavbì
D 1.
BOZP
V loòském roce mìla naše firma 6 úrazù.
Èíslo výborné a v historii firmy nejnižší
vùbec. Pøesto byla vìtšina z nich zavinìna úplnì zbyteènì, nepozorností nebo
nešastnou náhodou okolností. Nešastnou náhodou, což není termín v BOZP
bìžnì používaný, bylo prošlápnutí roštu
jedním z našich zamìstnancù v objektu
našeho zadavatele. Ty ostatní úrazy byly
zpùsobeny naším zavinìním a vyplývá
z nich, že je tøeba dbát na opatrnost i pøi
zdánlivì rutinních èinnostech.
To se ovšem nepodaøí vždy, a tak s prvním letošním mìsícem má naše spoleènost i první úraz. Stal se na stavbì D80805 Lovosice-Øehlovice. Dopoledne
20. 1. 2011 uklouzl náš zamìstnanec na
namrzlé pøekližce a pádem si pøivodil zlomeninu žebra. Zaèátkem bøezna, kdy pí-

èet provozovaných systémù.
Dobrý plán pro obnovu
musí poèítat i s úplným znièením celé budovy, jakkoliv se zdá taková pøedstava absurdní. Po 11. záøí
2001 se ale zmìnil pohled
na to, co všechno se mùže
stát.
Robert Hlinovský

šu tento èlánek, zima ještì nekonèí, je
tøeba být opatrný a vyhnout se zbyteèným zranìním.
Ochrana ŽP
Mým pøesvìdèením je, že nejsme firma,
která by výraznì negativnì ovlivòovala
ŽP. Když si vzpomenu na stavby typu
Pozïátky (likvidace skládky NO) anebo
rekonstrukce a rozšiøování ÈOV, které
provádíme, ochranu živoèichù ve Veselí
nad Lužnicí a další, myslím, že naší èinností k zlepšování ŽP pøispíváme. Nicmé-

Ilustraèní foto - zídka pro ochranu živoèichù

nì co se týèe naší práce a nutné i ménì
nezbytné produkce zneèištìní, zde je
krátká rekapitulace minulého roku.
V roce 2010 bylo vyprodukováno
7 867, 416 t odpadu, z toho 30, 078 t nebezpeèných odpadù. Oproti minulému
roku se podaøilo produkci odpadù snížit.
Je však tøeba brát v potaz i to, že složení
a množství vyprodukovaných odpadù je
ovlivnìno charakterem zakázek, které
bìhem roku realizujeme. Došlo k omezení produkce nebezpeèných odpadù
z provozu staveb. K tomu výraznì pøispìlo vracení vìtšiny nepotøebných nebezpeèných chemických látek a jejich
obalù formou zpìtného odbìru, což je
správná cesta. Ovzduší stále v nejvìtší
míøe ovlivòujeme zpracováváním betonu, pøi jehož tvrdnutí se uvolòuje CO2. Za
tuto skuteènost buïme zatím spíš vdìèni. A je toho zpracovaného betonu co
nejvíce.
Edita Miláèková

Zamìstnanec roku 2010
Ve Zpravodaji è. 1/2009 vyšel èlánek
s názvem Úspìchy zavazují. Byla to informace o zakládané tradici vyhlašování
nejlepších zamìstnancù roku v jednotlivých divizích. Na tradièní konferenci
technikù 24. února t. r. jsme pøistoupili
k vyhlášení této „soutìže” již po páté.
Na otázku, proè firma Nejlepšího pracovníka vybírá, si dovolím odpovìdìt výòatkem výše uvedeného èlánku z pøed-

loòského roku: „… je to ocenìní sice
symbolické, ale o to upøímnìjší a z lidského pohledu cennìjší. Jednoduchou
matematikou mùžeme podložit hrubý
odhad, který øíká, že v práci strávíme pøibližnì jednu tøetinu svého života. Je na
každém z nás, jak se rozhodneme k té
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tøetinì svého života pøistoupit. Nìkdo
svou „pracovní” tøetinu života promrhá,
èi pøetrpí, nìkdo se zaatými zuby udìlá
jen to, co musí, a nìkdo jiný dokáže nejen dobøe zvládnout všechny pracovní
úkoly, ale navíc ty všední èinnosti nìèím
vylepší a obohatí. Takoví lidé dokáží šeï
rychle ubíhajících pracovních dní rozptýlit a vytvoøit atmosféru, která i ty nejkonzervativnìjší zastánce pomalého pøístuSMP CZ

SMP
SM 7
SMS

divize 1
divize 3
divize 5
divize 7
divize 8
divize 9
organizaèní složka

pu strhne k vyšším pracovním výkonùm.
Takových lidí si firma cení, a takovým lidem je ocenìní „Pracovník roku” urèeno”.
Pracovníkem roku mùže být 18 z témìø
950 zamìstnancù naší spoleènosti
a obou našich dceøiných spoleèností. Za
rok 2010 získali toto ocenìní tito naši
kolegové:

Jan Štajnar, Mikuláš Pál
Miroslav Havlíèek, Josef Èemus
Bronislav Hána, Petr Borl
Richard Derka, Martin Èerný
Boøivoj Vodièka, Karel Kubín
Lenka Raková, Petr Hladký
Zdenìk Fabiánek, Miroslav Doubek
Luboš Herian, Pavol Sopko ml.
Ján Gábor, Peter Dunajèan

„Snažím se vše øešit v pøátelském duchu”
Solí stavbaøù jsou
nápady, houževnatost, píle, kreativita,
v neposlední øadì peníze, je jich na
vaše projekty dost?
Peníze nejsou všechno. Tøeba
pøátelství, láska, rodina – je dobøe, když
je to vše pohromadì. A také dobøí spolupracovníci, pøátelský duch, aby se èlovìk
tìšil do práce.
Jaký je to pocit øídit a odpovídat za
ekonomickou agendu a finanèní toky v celé divizi, jejíž obrat v loòském roce pøesáhl 800 mil. Kè?
Je to práce celé divize, každý má
snahu, aby vše dopadlo co nejlépe.
Který z projektù Vaší divize je z pohledu ekonomického námìstka
nejnároènìjší?
Nejnároènìjší jsou stavby realizované ve sdružení s dalšími firmami.
I pøes spoleèný cíl, nìkdy dost složitá
cesta dojít k dohodì.

Zpomalení ekonomiky zhoršuje
platební morálku firem, jak se s tím
potýkáte?
Morálka upadá všeobecnì, takže ta platební není výjimkou. Potýkáme
se, ale myslím, že zatím docela úspìšnì.
Jak se vám daøí v pøevážnì mužském kolektivu prosazovat svou
autoritu?
Autoritu neprosazuji, snažím se
vše øešit v pøátelském duchu.
Mimochodem, jste šéfová i doma?
Samozøejmì! A uøídit tøi chlapy
doma je mnohem tìžší.
Co vás na vaší práci nejvíce baví?
To, že každý den pøinese nìco
nového.
Vaøíte ráda? A když ano, tak co?
Vaøím moc ráda, jen je nìkdy
problém vymyslet jídlo, které budou jíst
všichni.

Hokejisté SMP získali støíbrné medaile
Všem, kteøí byli ocenìni, dìkujeme za dosavadní pøístup.

„VESELÝ PILÁT” 2010 (Vpi)
Na konferenci technikù, která se konala 24. února
v hotelu Olympik, byl rovnìž vyhlášen „Veselý Pilát 2010”, což je ocenìní støediska, které nejlépe
plnilo vnitrofiremní požadavky IMS. Cenu pøedal
výkonný øeditel a vedoucí støediska 11 Petr Popsimov, (jehož støedisko tuto trofej získalo v loòském roce), a do svého držení ji na následujících
12 mìsícù pøevzal tým Pavla Cihláøe (støedisko
82).
Duchovním otcem „Veselého Piláta” je výkonný
øeditel Václav Krauz. Jde nejen o to stavbu
postavit v øádném termínu a kvalitì, ale také bez
úrazù a negativních dopadù na životní prostøedí.
Základy k tìmto systémovým krokùm položili
„pionýøi systému managementu IMS” v SMP CZ,
a. s., jmenovitì Ing. Jaroslav VESELÝ, CSc., a Ing.
Vladimír PILÁT.

Pavel Kameník
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Dne 5. února zaèal dopoledne v hale
Sparty v poøadí šestý roèník turnaje zvaného CONSTRUCTION CUP.
Základní skupina probìhla vzájemnými
zápasy každého s každým. Skonèili jsme
druzí. Turnaj pak pokraèoval druhým kolem, které probìhlo na rozdíl od základní
skupiny již na celé ploše stadionu.
Dostali jsme se do finále s odvìkým rivalem Metrostavem.
Hraje se na tøi tøetiny, vždy po
9 minutách. Všichni bojují na doraz. Pøi závìreèném hvizdu svítí
na svìtelné tabuli scóre 4:4.
Zaèínají nájezdy. Pøi devátém se
štìstìna pøeklopí na stranu Metrostavu. Hodiny na stadionu ukazují 17 hodin. Najednou je po
všem a parta klukù ze SMP má na
krku støíbrné medaile. Dostávám
od øeditele turnaje cenu pro nejstaršího úèastníka. Vìtší radost

mi však dìlá finálový gól, kterým jsem
pomohl mužstvu k remíze.
Hokejisté se rozjíždìjí do svých domovù.
Venku vládne jarní atmosféra, pøesnì
taková, kterou má parta nadšencù ze
SMP, kteøí každou støedu veèer svádìjí
boj na ledì kralupského stadionu.

citech a silách, jak intenzivnì trénink
plavat, a nakonec asi i v mém
„zapálení” pro plavání.
Dokladem aktivity našeho hokejového týmu je i úèast na amatérském turnaji Hornet cup, kde naši
obsadili pìkné 3. místo.

Vladimír Brejcha

Lze se plaváním uživit?
V zemích, kde je plavání
velkým sportem, tak ano, ale v Èeské
republice je plavání až na druhé koleji.
Nìjaké finanèní odmìny dostáváme,
ale asi bych tím svou potenciální rodinu
neuživila.
Máte svùj vzor?
Urèitì. Od malièka je mým vzorem plavkynì Ilona Hlaváèková (nìkoli-

Kolik plavete týdnì a trénujete
i na „suchu”?
Plavu ètrnáct hodin týdnì, což
odpovídá pøibližnì 45 km, a k tomu trénuji i tøikrát na suchu (dohromady asi
tøi hodiny týdnì).
Jaké máte další plány?
Mým cílem letošní sezóny je
pokusit se zaplavat olympijský limit
a probojovat se do finále na èervencovém MS v èínské Shanghai.
Vaše úspìchy jsou o to cennìjší,
že jste musela pøekonat nemalé

PØEDSTAVUJEME NOVÉ TVÁØE SMP
Simèo, dìkujeme, gratulujeme,
tak pøed èasem vítali na pražském letišti vìrní pøíznivci devatenáctiletou chomutovskou královnu èeských bazénù Simonu Baumrtovou,
která zazáøila na nejprestižnìjších plaveckých závodech. SMP CZ tuto
plaveckou nadìji již nìkolik let sponzorsky podporuje.

Mùžete nám nìco o sobì øíci? Kdy
jste zaèala s plaváním? Jak moc trnitá to byla cesta a co nyní studujete?
Plavání obìtuji svùj èas od malièka, ale jako malá jsem spíše upøednostòovala moderní gymnastiku. Plavání se tedy naplno vìnuji od roku
2004. Ze zaèátku mì to vùbec nebavilo,
ale teï už bez plavání nemùžu být. Nyní
studuji první roèník fyzioterapie na

Když jste zaèínala, asi vás nenapadlo, že se jednou zúèastníte nejprestižnìjších svìtových závodù
a dokonce si sáhnete na medaili,
nicménì, které umístìní je pro vás
cennìjší, bronz ME z holandského
Eindhovenu, kde jste bodovala na
znakaøské padesátce nebo šesté
místo na MS v Dubaji na 200 metrù
znak?
Výkony to jsou velmi vyrovna-

kanásobná mistrynì Evropy, evropská
rekordmanka). Je to skvìlá žena.
Jak je s vašimi výkony spokojený
trenér a jak vy jste spokojená se
svým trenérem?
Mým trenérem je táta a je urèitì spokojený. I já jsem tím pádem spokojená, máme mezi sebou skvìlé vztahy, dokážeme si tu sezónu promyslet,
takže si vùbec na nic nemùžu stìžovat.

FTVS UK v Praze.
Kolik èeských rekordù máte v držení?
Držím tøi èeské rekordy. Na 100
a 200 m znak na dlouhém bazénu a na
200 m znak na krátkém bazénu.
Není pøíliš zavazující být nejvìtší
èeská nadìje v plavání?
Pøed závodem se na to vždy dívám racionálnì. Snažím se nevnímat tíhu toho, že „musím” zaplavat dobøe.
Vždy se uklidòuji tím, že jsem pro to
udì-lala vše, a když to nevyjde, tak se
svìt nezboøí.

né, pøesto medaile je medaile. Ale na
druhou stranu, 50 m není olympijskou
disciplínou, v tomto ohledu vyhrává
6. místo na 200 m znak. Takže si velmi
cením obou umístìní.
Kde máte tu bronzovou medaili
schovanou?
Mám ji vystavenou nad postelí ;-).
Kdy jste podle vás udìlala ten
hlavní a nejdùležitìjší krok k vítìzství?
Od roku 2008 mám stabilizovaný zdravotní stav, vždy se domlouváme s tátou na tréninku, na mých po-

Jak se vám plave v „nových plavkách” a myslíte si, že se vám podaøí naplnit pøedepsané limity
k londýnské olympiádì?
Nové plavky mi vyhovují, pøesto mì mrzí, že se od polyuretanových
plavek upustilo. Je to velký krok zpìt.
K londýnské OH smìøuje moje pøíprava,
pokusím se limit zaplavat už v letošním
roce (limitaèní období nám zaèíná už od
bøezna).
Jste pomyslný krùèek od svìtové
plavecké špièky, je až neuvìøitelné, že se hvìzda èeských
bazénù narodila v Chomutovì,
jsou tady vùbec takové podmínky
k dalšímu rùstu nebo je to spíš
náhoda a shoda okolností?
Vedení bazénu nám zatím vychází vstøíc, dokážeme se témìø na
všem domluvit, mám výbornou finanèní
podporu, za kterou dìkuji pøedevším
firmì SMP CZ, systém tréninkù, který
mi vyhovuje, a výborné domácí zázemí.

zdravotní problémy (astma), je to
lepší?
Pravidelnì užívám léky, které
by mìly astma zklidòovat, pøesto to není úplnì v poøádku.
Jak jde dohromady škola, trénink,
soukromí?
Kromì školy a plavání nemám
skoro žádný volný èas, ale vùbec mi to
nevadí. Prvním rokem studuji na VŠ
a zatím se studiem nemám problém.
I když je plavání hodnì individuální záležitost, jak vnímáte
své týmové kolegy a jak oni vás?
V reprezentaèním družstvu se
úžasnì vzájemnì podporujeme, je to
krásný pocit, když Vám ostatní fandí
a vy fandíte jim. Všechno prožíváme
spoleènì, úspìchy, neúspìchy. Ale
i v chomutovském družstvu máme
skvìlou partu. Ale v reprezentaèním
družstvu je výhoda, že tam chtìjí být
všichni nejlepší, vzájemnì se „hecujeme” a je to prostì prima ;-).
Co si letos nejvíce pøejete?
Dokonèit první roèník školy, zaplavat olympijský limit a úspìšnì se
pøedstavit na letním MS, svìtové univerziádì a zimním ME.

ptal se: Vlastimil Vavøín
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Svìtový pohár v závodech moguls opìt v Mariánských Lázních
V sobotu 26. 2. 2011 probìhl v Mariánských Lázních závod svìtového poháru v moguls. Svìtový pohár se tak vrátil po tøech letech na stejné místo, jen závody tentokrát probíhaly za ideálního
zimního sluneèného dne. Závod se jel jako paralelní, tzn. že 16 nejlepších z kvalifikace se ve dvojicích utkávalo ve
vyøazovacích jízdách.

Jedna z našich firemních sportovních
tváøí – Nikola Sudová, která se v této
sezónì vrací po zranìní kolene, postoupila až do ètvrtfinále, kde podlehla
kanadské soupeøce. V koneèném hodnocení obsadila nakonec výborné
5. místo.
O atmosféøe závodu Vám více øekne naše
fotoreportáž.

grafika: Jarina Šimùnková, fotografie: autoøi èlánkù, Josef Hebr a Luboš Marek
bøezen 2011

