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ROÈNÍK XI.

Když jsem nedávno sumarizoval výstupy 
z pravidelných hodnotících rozhovorù 
vedoucích pracovníkù s jejich podøízený-
mi, odrážely ve velké míøe dopad sou-
èasné situace na naši spoleènost i na nì 
samotné. Hodnotící rozhovory probíhaly 
navíc krátce poté, co vedení spoleènosti 
pøedstavilo „balíèek” opatøení pøijatých 
v dùsledku situace v „našem” stavebním 
oboru, a byly urèitì také, na rozdíl od 
pøedchozích let, mnohem složitìjší.

Opominu-li ryze pracovní záležitosti tý-
kající se hodnocených zamìstnancù 
a zamìøím se na historii posledních de-
seti let, zjistím, jak moc se velká èást na-
šich zamìstnancù s naší firmou sžila, 
a co všechno se firmì s jejich pøispìním 
podaøilo. Za posledních deset let se zá-
bìr firmy (do té doby zamìøené na stav-
by a opravy mostù a inženýrských kon-
strukcí) rozšíøil, a z pùvodního SMP se 
stal respektovaný dodavatel v oblasti do-
pravních, vodohospodáøských a prùmys-
lových staveb. Železobetonových pøed-
pjatých mostù realizovaných na pevné èi 
pohyblivé skruži, mostù letmo betonova-
ných, mostù montovaných ze segmentù, 
èi nosníkù, ocelových mostù a mostù za-
vìšených by byly dohromady desítky, ale 
vedle toho se podaøilo zrealizovat de-
sítky dalších projektù (pro nás z nových 
oborù), které v dobì, kdy se realizovaly, 
dávaly našim zamìstnancùm jistotu, 
perspektivu budoucnosti, ale i kus pre-
stiže. Projekty Souš, Klatovy, Ležáky, Tu-
šimice, Pozïátky, PPP R1, oprava Karlo-
va mostu, polská A2 a další mnoha lidem 
témìø nic neøeknou, ale neodmyslitelnì 
k úspìchùm SMP patøí. Je potìšitelné, že 
naši zamìstnanci vnímají dobrou finanè-
ní a ekonomickou kondici firmy, zásobu 
práce, ale i tøeba systém interního vzdì-
lávání, èi nedávno zahájenou spolupráci 
s firmou Freyssinet. S pochopením byla 
pøijata i konkrétní úsporná opatøení, kte-
rá zamìstnanci hodnotili jako potøebná, 
ale i citlivá. To vše nám dává pøesvìd-
èení, že je naše firma vyspìlá a zdravá 
nejen technicky a ekonomicky, ale také 
sociálnì, nebo chcete-li, lidsky. 

Souèástí hodnotících rozhovorù byl i po-
hled do budoucna, který øada našich za-
mìstnancù už tolik optimisticky nevidí. 
Proè? Mnohokrát a z mnoha míst za-
znìlo, že lidé jsou unaveni z pochmur-

VE SLUŽBÁCH SMP
ných informací o glo-
bální svìtové krizi 
a o jejím specifickém 
projevu v naší zemi. Je 
pochopitelné, že i ten 
nejotrlejší èlovìk po 
nìkolikaletém „bom-
bardování” špatnými 
zprávami a beznadìj-
nými vyhlídkami nevydrží. Dobré zprávy 
témìø nejsou a protiargumenty se 
v množství všeho negativního ztrácejí. 
Ale tak jak zaznìlo na výroèní konfe-
renci technikù naší firmy, nesrovnávej-
me s extrémnì dobrým rokem 2010. 
Podívejme se o 2 – 3 roky dále a zjistíme, 
že i v tomto souèasném „krizovém” ob-
dobí se soutìží obdobný objem veøej-
ných stavebních zakázek jako pøed 5 le-
ty, srovnejme hospodáøské výsledky naší 
firmy s výsledky, jichž jsme dosáhli tøeba 
v roce 2008. Pokud to udìláme, zjistíme, 
že i výhled na rok 2012, dopadne-li tak, 
jak jsme plánovali, skonèí podobnì jako 
právì rok 2008, který jsme tehdy 
hodnotili jako velmi dobrý.

„Stromy nerostou do nebe”, øíká jedno 
staré pøísloví a myslím, že jsme na prav-
divost tohoto rèení tak trochu pozapo-
mnìli. Stalo se pouze to, co zákonitì pøi-
jít muselo, a my bychom nemìli být z po-
dobných zmìn pøekvapeni. Možná se  
stavební trh ještì dále propadne, tøeba 
budeme muset naše úsporná opatøení 
dále prohloubit, ale døíve èi pozdìji 
pøijde oživení a budeme-li pøipraveni, 
zcela jistì si souèasné období vy-
nahradíme.

V jednom z úvodníkù, který napsal nì-
kdy pøed 3 lety generální øeditel, bylo 
uvedeno, že završená diversifikace do 
3 oborù (mosty, vodohospodáøské stav-
by a prùmyslové stavby), rozšiøuje náš 
„opìrný systém” na 3 pilíøe, které zajistí 
firmì stabilitu. Dovolím si jenom dodat, 
že bude-li náš „trojkový” systém spojený 
a pevný jako „pruty Svatoplukovy”, není 
se èeho bát. K tomu je ale tøeba jedno – 
respektovat zájmy firmy a podøídit jim 
zájmy divizní èi støediskové. I o tom jsou 
úsporná opatøení, by� doèasná.

Pavel Kameník

Je to témìø 21 let. Psal se rok 1991, 

všichni jsme byli plni porevoluèního sa-

metového optimismu a touhy po poznání 

nových „kapitalistických” manažer-

ských dovedností. Díky tomu a díky na-

šemu tehdejšímu zamìstnavateli Vod-

ním stavbám Praha, které pøihlásily mì 

i jeho na jakýsi manažerský kurz, jsem 

poprvé potkal Mstislava Ma�ochu. Mimo-

chodem, každý ho oslovuje Milane, i já 

jsem tak zvyklý. On byl tehdy technický 

námìstek teplické divize, já vedoucí 

støediska divize chomu-

tovské. A protože zmínìný 

kurz, který probíhal tuším 

v šesti po sobì následu-

jících mìsících v rozsahu 

2-3 dnù, byl organizován 

hodnì zábavnou formou, 

mìl jsem hned pøi sezná-

mení možnost poznat Mi-

lanovu otevøenou, pøátel-

skou povahu, poznat 

v nìm èlovìka uvážlivého, 

pøemýšlivého, který ne-

zkazí žádnou legraci. Pak 

jsme se víceménì náhodnì setkávali pøi 

rùzných pracovních nebo spoleèen-

ských událostech a definitivnì se naše 

cesty spojily v roce 1998. To jsem byl 

pøevelen z Chomutova do Prahy na pozici 

øeditele Inženýrsko-dodavatelské divize 

(IDD), kde Milan pùsobil již od roku 1995 

ve funkci vedoucího výstavby na stav-

bách nové ÈOV Ústí nad Labem, roz-

šíøení ÈOV Jindøichùv Hradec a nové ÈOV 

Dìèín.

V polovinì roku 1999 se mi ho i pøes jeho 

tuhý odpor podaøilo pøesvìdèit, že opus-

til své nejoblíbenìjší prostøedí (prostøe-

dí staveb) a znovu se stal námìstkem – 

tentokrát výrobním námìstkem na IDD. 

Tuto pozici zastával i v letech 2000 – 

2001, kdy jsme neradi opustili ve vìtší 

skupinì Vodní stavby, jejichž situace by-

la již neudržitelná. Po dohodì se švéd-

skou Skanskou jsme v dubnu 2000 za-

ložili v Èechách novou spoleènost 

Skanska IS (IS znamenalo inženýrské 

stavby) a Milan byl výrobním námìst-

kem, stejnì jako po spojení s IPS, kdy 

jsme se stali novým závodem 5 Skanska 

IPS. Po reorganizaci v roce 2002, kdy 

došlo ke slouèení 4 pražských závodù 

v jednu divizi, se vrátil zpìt na stavby – 

jako vedoucí výstavby øídil rekonstrukci 

ÈOV Teplice – Bystøany. Byl to velmi 

komplikovaný mezinárodní projekt spo-

lufinancovaný nìmeckým ministerstvem 

životního prostøedí (BMU) s podmínkou 

zaøazení nìmeckých technologù (WA-

BAG a.g. a Purac a.g.) do dodava-

telského systému. I pøes 

neskonalé problémy zvláštì 

v úvodu s finanèním modelem 

dopadl nakonec celý projekt  

– jak jinak – na výbornou.

No a poté Milan od roku 2004 

odšéfoval mnoho úspìšných 

projektù v rámci SMP – re-

konstrukce úpraven vody Hra-

dištì a Souš, rozšíøení ÈDV 

Bøezno a rekonstrukci ÈOV 

Louny.

Poslední dva roky se inten-

zivnì vìnuje jako vedoucí tý-

mu nabídkové pøípravì a po podpisu 

smlouvy v øíjnu loòského roku i reali-

zaèní pøípravì nejvìtšího vodohospo-

dáøského projektu v Èechách za posled-

ních 20 let – výstavbì nové Ústøední 

èistírny odpadních vod v Praze.

Jsem skuteènì moc rád, že mohu dlouhá 

léta s Milanem takto „nablízko” spolu-

pracovat. Je nepochybnì nejzkuše-

nìjším realizátorem velkých vodohospo-

dáøských technologických celkù v Èe-

chách v souèasnosti a patøí i mezi nej-

dùležitìjší opory SMP. Navíc je skrom-

ným, normálním, pøíjemným èlovìkem. 

Velice pøeji jemu i všem jeho kolegùm, 

aby se vbrzku doøešila otázka financo-

vání pražského projektu a oni ho mohli 

postavit. Zaslouží si to.

A samozøejmì hodnì zdraví a sil, Milane.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM

MSTISLAVA MA�OCHY

Martin Doksanský
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Pavel Kameník

Jsem už pamìtník, a po-
kud pøijde øeè na to, co se 
stalo pøed rokem 1989, 
dìje se tak témìø výhrad-
nì v okruhu nás starších. 
Výhoda støedního vìku 
a stáøí spoèívá (mimo ji-
né) v tom, že období dávno i nedávno mi-
nulá mùžeme srovnávat se souèasností. 
Nìkdy jsou rozdíly zøejmé a znaèné, jindy 
se zase ukáže, že se vlastnì nic nezmì-
nilo. Ani k lepšímu, ani k horšímu.
Záøným pøíkladem toho, co se zmìnit ne-
podaøilo, je byrokracie. Že mùže být zátìží, 
se ví, každý z nás „vysype z rukávu“ nespo-
èet nejrùznìjších byrokratických ohavností 
úsmìvných i drastických. Pro doplnìní 
a navození byrokratické atmosféry uvádím 
definici z výkladového slovníku: „… pojem 
byrokracie je používán i v hodnotovì zabar-
veném významu, kdy oznaèuje takový 
systém administrace, který se vyznaèuje 
nedostatkem iniciativy a pružnosti, tendencí 
pøesouvat rozhodování na vyšší orgány 
atd.…“. Odpovìï na otázku, proè v boji za 
odstranìní nesmyslné byrokratické zátìže 
nevítìzíme, je tedy nìkde v nás. Je proto 
ale tento boj marný?
Myslím si, že boj vedený souèasnými pro-
støedky marný je. Už jenom proto, že proti 
rozpínavé byrokracii bojují zase byrokraté, 
což je stejné jako když vášnivý kuøák bojuje 
proti kouøení. Dalším dùvodem, proè si my-
slím, že nebude líp, je to, že byrokracie je 
v podstatì pøirozenost - nám lidem vlastní. 
Není mnoho tìch, kdo by si neudìlal zbyteè-
nou kopii nevýznamného dokumentu, 
ochotnì nepøesunul zodpovìdnost na nì-
koho jiného, nebo alespoò jenom alibisticky 
nerozmìlnil osobní zodpovìdnost jejím pøe-
vedením na zodpovìdnost kolektivní. 
Problém je, že v dùsledku výše uvedeného 
se i z jednoduché záležitosti, kterou by mohl 
hravì zvládnout jeden èlovìk, dá v dobré ví-
øe vytvoøit luxusní komplikace, jíž se vìnuje 
tøeba 8 lidí. 
Byrokracie je tedy hlavnì o zbyteènostech 
a komplikacích. Nedávno jsem se do jedné 
takové úsmìvné zbyteènosti sám zapletl. 
Vše bylo pøitom èinìno, jak jinak, v dobré ví-
øe a s nejlepším úmyslem. Posuïte sami: 
generální øeditel vytvoøil dokument. Jeho 
asistentka ho pøepsala a poslala do oddìle-
ní A, které obvykle podobné dokumenty dá-
le distribuuje se žádostí o rozeslání. Oddì-
lení A k dokumentu pøidalo smajlíka a pøe-
poslalo jej do oddìlení B s tím, že tento 
dokument nespadá do jejich kompetence. 
Pøed rozesláním dokumentu si pracovník 
oddìlení B všiml, že dokument nesplòuje 
pravidla „corporate identity“ a vrátil ho zpìt 
do oddìlení A (jinému pracovníkovi) se žá-
dostí o nápravu. Ten dokument obratem 
graficky vylepšil, nicménì do textu se vlou-
dila drobná chyba v datu konání schùzky. 
Pracovník v oddìlení B si této chyby 
nevšiml a vzhledem k tomu, že musel neplá-
novanì odjet, pøeposlal dokument (i s chy-
bièkou v datu) do místa C - se žádostí 
o rozeslání s pøíslušným komentáøem. 
Vzhledem k tomu, že jsem byl seznámen 
s pùvodní verzí dokumentu (kajícnì pøizná-
vám, že místem C jsem já), dal jsem pokyn 
(také v dobré víøe) k jeho rozeslání. Ve vý-
sledku bylo 250 lidí pozváno na setkání, 
které se konalo nikoliv 20. 2., ale 20. 12. 
K zamyšlení zùstává, zda je takováto pro-
cedura, která ve výsledku trvala 3 dny, 
správná, efektivní a nutná…
Byrokracie je pøirozenou souèástí našeho 
naturelu. Pøesto, a pamìtníci si na to pa-
matují, a tady je vazba na úvod, vyhlásili 
umírnìní byrokraté z východu v dobì „ïå-
ðåñòðîéêu“ nesmiøitelnou válku byrokra-
cii. Od té doby jsme nejen v „ïåðåñòðîé-
êe“, ale také ve váleèném stavu. A právì 
proto, že je byrokracie hluboce zakoøenìna 
v každém z nás, ten boj nevyhrajeme. Ko-
neckoncù ve slovníku zjistíme, že „ïåðå-
ñòðîéêa“ = pøestavba, o pár stránek dále, 
že pøestavba = rekonstrukce a ještì dále, že 
rekonstrukce = uvedení do pùvodního sta-
vu. Chceme vùbec nìco mìnit?

Tato disciplina je nesmírnì dùležitá 
u každé spoleènosti, která se chce udržet 
na špici mezi konkurencí ve svém oboru. 
U SMP je vývoj organizován pod vede-
ním výkonného øeditele ing. Václava 
Krauze. Ke koncepci technického rozvoje 
vyšel na zaèátku roku pokyn GØ, který 
obsahuje mj. námìty pro nejbližší obdo-
bí roku 2012.

Jeden z hlavních námìtù nese název: 
Vláknobetony, drátkobetony a na-
nobetony. Tato disciplina je u nás sle-
dována již od roku 2006, kdy jsme 
uzavøeli smlouvu o úèasti na progra-
movém projektu Pokrok se svazem ÈSSI 
a ÈVUT FS. V rámci pøidìleného grantu 
jsme se zaèali zabývat otázkami vlákno-

betonu a jeho využití v dopravním stavi-
telství. Zpoèátku to bylo seznámení se 
s jednotlivými typy vláken, a to jak syn-
tetickými – propylenovými, tak s ocelo-
vými drátky. Byla vytvoøena pracovní 
skupina, ve které byli pracovníci prefy, 
laboratoøe, pøípravy a ÈVUT. Ta se pravi-
delnì scházela, aby plnila vytýèený pro-
gram. Hlavním výstupem, kromì získání 
øady receptur a zkušeností, byl øímsový 
prefabrikát z vláknobetonu. Ten pøedèil 
svého železobetonového pøedchùdce ve 
všech smìrech. Úspora výztuže, betonu, 
snížení váhy, odolnost proti otluku a fi-
nanèní úspora 100,-- Kè/1 ks. Tento 
prvek byl úspìšnì nasazen ve velkém pøi 
opravì zavìšeného mostu v Praze - 
Vršovicích na Jižní spojce. (Foto 1, 2)
Výrobek získal 1. místo v soutìži Inovace 
2008. V roce 2010 jsme získali pro tento 
výrobek Užitný vzor. 
A zvítìzil i v soutìži Inovace VINCI ve 
Støedoevropském regionu v kategorii 
technologie a materiály za rok 2011. 

 
V rámci grantu jsme vyrobili i nìkolik 
svodidel New Jersey (asi 30 ks), která 
jsme umístili do dvou projektù, abychom 
je mohli sledovat. Silnièní svodidla z vlák-
nobetonu jsou sice dražší než bìžná, ale 
oèekáváme u nich podstatnì vyšší život-
nost a samozøejmì vyšší odolnost proti 
otluku. Vyšší životnost je dána zvýšenou 
odolností prvku proti úèinkùm roz-
mrazovacích solí. Podaøí-li se pøinést dù-
kaz jak laboratorními, tak praktickými 
zkouškami, byla by nevýhoda vyšší ceny 
kompenzována vlastnostmi vláknobeto-
nového prvku. 
Na programový projekt Pokrok navázal 
v roce 2010 projekt Ministerstva prù-
myslu a obchodu na podporu výzkumu 
a vývoje evid. è. FR-TI2/496 ve výši 

(Foto 3 - 5)

16,875 mil. Kè, 
který jsme získali 
spoleènì s FSv 
ÈVUT. To umožnilo 
nejen navázat na 
zkušenosti z pro-
jektu Pokrok, ale 
možnost pustit se 
do vývoje ve vìt-
ším rozsahu. Jedná se pøedevším 
o nové øešení prvkù protihlukových stìn, 
pøedem pøedpjatých nosníkù z drátko-
betonu bez užití mìkké výztuže, øešení 
podkotevních oblastí a tenkostìnných 
vláknobetonových desek. 
Ale o tom až v pøíštích èíslech. 

VÝVOJ  INOVACEA

Vladimír Brejcha

17. 1. schválil Úøad pro hospodáøskou 
soutìž koupi spoleènosti ARKO TECH-
NOLOGY, èímž se tato stala 100% dce-
øinou spoleèností SMP CZ.

8. 2. se uskuteènilo zasedání dozorèí 
rady dceøiné spoleènosti Stavby mostov 
Slovakia v Banské Bystrici. Byl zde 
konstatován bezprecedentní úspìch pøi 
realizaci mostních objektù na stavbì 
rychlostní komunikace R1 Nitra – Ban-
ská Bystrica. Na tento úspìch by mìly 
navázat realizace dalších velkých zaká-
zek Zvolen - Pustý hrad a most pøes Váh 

v Trenèínì. Spoleènost se rovnìž tak 
zúèastní veøejných soutìží na realizaci 
dalších úsekù výstavby dálnice D1 Žilina 
– Košice.

20. 2. se v Praze v hotelu Olympik – 
Tristar uskuteènila výroèní konference 
technikù spoleènosti. Bylo provedeno 
zhodnocení roku 2011 jak po stránce fi-
nanèní, tak realizaèní. Hlavním tématem 
byl výhled hospodaøení roku 2012, zá-
soba práce a výhled na možnou budoucí 
zakázku. Souèástí konference byly rov-
nìž prezentace jednotlivých výrobních 

divizí a dceøiných spoleèností. V odpo-
ledním programu bylo provedeno tra-
dièní vyhodnocení a vyhlášení nejlepšího 
støediska spoleènosti a vyhlášení nej-
lepších pracovníkù za jednotlivé divize.

29. 2. - i v tomto zimním období, zvláštì 
v mrazivé první polovinì února, pokra-
èovaly práce na mostních objektech dál-
nice A2 v Polsku, èímž byl dán základ pro 
vèasné dokonèení mostních objektù 
pøed zahájením Mistrovství Evropy v ko-
pané 2012.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5
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Vážené kolegynì a kolegové, rád bych 
Vám touto cestou pøedstavil mostní 
objekt, který aktuálnì støedisko Milana 
Svobody na trase dálnice D3 307 Tábor – 
Sobìslav realizuje, a navázal tímto na 
èlánek z vydání kvìten – èerven 2011.

Na trase realizujeme stavební objekt 
SO 7-232 Most na polní cestì v km 
93,156. Práce na tomto objektu jsme 
zahájili na konci øíjna 2011. Založení 
objektu se skládá ze základových patek 
pro ŽB oblouk a plošných základù kraj-
ních opìr. Oblouk je pøes základové pat-
ky opøen do skalního záøezu dálnice. Zá-
klady a opìry jsou založené plošnì. 
Oblouk bude spojen monoliticky s nos-
nou konstrukcí. Dalšími podporami nos-
né konstrukce jsou dvì stojky o výšce 
cca 7 m vycházející ze základových patek 
oblouku a dvì stojky vysoké cca 3 m vy-
cházející z oblouku. Do mostovky jsou 
stojky vetknuté. Oblouk se nám podaøilo 
zabetonovat tìsnì pøed Vánocemi 
a aktuálnì máme tedy hotové opìry, zá-
klady oblouku, oblouk i stojky a pracuje-

me na bednìní nosné konstrukce, která 
má délku 63,4 m. Celý most má prova-
øenou výztuž proti úèinkùm bludných 
proudù. Dodavatelem bednìní i prosto-
rové skruže Cuplok byla vybrána firma 
HARSCO Infrastructure, která zároveò 
provádí montáž a demontáž skruže. 
Montáž mìla dvì etapy. 1. etapa pro 
oblouk a 2. etapa pro mostovku navázala 
po drobných úpravách na první. Výška 
mostovky nad dálnicí bude 13 m. S tím 
jsou spojená i rizika práce ve výšce 
a v tomto období i nám mrazivé poèasí 
pøidìlává vrásky na èele. Termín dokon-
èení je kvìten 2012.

Souèasnì na D3 také dokonèujeme 
objekt SO 7-213 Most pøes lokální 
biokoridor v km 90,150, který jsme rea-
lizovali v loòském roce, a práce na nìm 
byly zastaveny z dùvodu neschválení izo-
laèního souvrství, které pro nás dodává 
firma Strabag. To bylo odsouhlaseno až 
v lednu 2012 a nyní nám bylo povoleno 
dokonèit øímsy. Všeobecnì schvalování 
technologických pøedpisù, VTD, mate-
riálù, výrobkù je zde velice obtížné, èasto 
až administrativnì neúnosné. Koncem 
jara bude následovat vybavení mostu 
zábradelním svodidlem a protihlukovou 
stìnou.

Na této zakázce jsme v roli subdo-
davatele firmy Hochtief, která je subdo-
davatelem firmy Metrostav (èlen sdruže-
ní). Tato role nám èásteènì ztìžuje práci 

David Èáp

hlavnì pøi projednávání RDS a techno-
logických pøedpisù èi projednávání více-
prací.

Provedené práce jsou ve vynikající kvali-
tì a ke spokojenosti investora. Doufá-
me, že se trh s mostním stavitelstvím 
brzy otevøe a dovolí nám stavìt velké 
a zajímavé mostní stavby.

STØEDISKO 24 
SLOUÈENÍ STØEDISEK PIM A MAD

K 1. lednu tohoto 
roku došlo v rámci 
Divize 2 – Specia-
lizace ke slouèení 
støedisek Pùjèov-
na inventárního 
( i nve s t i è n í ho )  
majetku, tzv.  
Nuèice a Doprava 
a mechanizace, 

tzv.  Beroun. Novì vzniklé støedisko 
bude nadále profesnì reprezentovat 
slouèená støediska pod vedením vedou-
cíh

Bezproblémový provoz Pùjèovny inven-
tárního materiálu, jejíž náplní je zajištìní 
funkèního materiálu z oblasti bednìní, 
lešení, skruží a stavebních bunìk (kon-
tejnerù) dle požadavkù staveb bude 
stále pod drobnohledem mistra pùjèov-
ny Jaroslavy Kubové a evidentky (faktu-
rantky) Radky Vorlíèkové. Samotná do-
dávka skruží vè. montáží bude nadále 
v patronaci stavbyvedoucího Josefa Fialy 
a tøí mistrù Miroslava Láníka, Jiøího Ma-
courka a Radka Sopra, kteøí jsou v sou-
èasné dobì plnì vytíženi na dodávkách 
skruží pro stavbu mostních objektù na 
dálnici A2 Strykow – Konotopa (Polsko) 
a pro stavbu mostu pøes Lužnici na dál-
nici D3. 
Služby v oblasti zajištìní kvalitní ná-
kladní a osobní dopravy, velké a malé 
mechanizace vè. jeøábové techniky 

PIM

DAM

o støediska Tomáše Chlastáka s do-
hledem ekonoma støediska Jany Církvo-
vé.

a kvalitního opravárenství bude dále na 
bedrech našich kolegù z Berouna. 
Dispeèersky øízená nákladní návìsová 
a valníková doprava je v kompetenci 
dispeèera Miloslava Bartoše, který má 
momentálnì k dispozici k zajištìní po-
ptávky pìt návìsù, jeden valník s hy-

draulickou rukou a podvalník na 55 t 
z vlastních zdrojù. Osobní dopravu, kte-
rou provozujeme formou operativního 
leasingu, má na starosti Jaroslav 
Èermák, který dále zodpovídá za dlou-
hodobé pronájmy velké mechanizace, 
mobilních jeøábù vè. výbìrových øízení. 
Pùjèovnu malé mechanizace, vìžových 
jeøábù a opravárenství bude nadále za-
jiš�ovat 
Odvážím si øíci, že nic nebrání novì 
vzniklému støedisku s 34 vlastními dìl-
níky a øidièi být nadále u SMP CZ ga-
rantem zajištìní dopravnì mechanizaè-
ních a pomocných stavebních prostøed-
kù na špièkové technické úrovni.

Závìrem bych se rád podìlil o touhu, 
myšlenku spojení støedisek v budoucnu 
i pod jednu støechu v Nuèicích. Èímž by 
se samozøejmì dosáhlo zjednodušení 

Tahaè MAN roztahovací

Tahaè Mercedes a pøestavný vìžový jeøáb Potain

Skruž na WD 254 dálnice A2 v Polsku

Josef Zoul. 



STØEDISKO 58 STAVBA DOMAŽLICE

V bøeznu roku 2010 
jsme zahájili stavbu 
„Èistá Berounka - 
etapa II, podprojekt 
D – Domažlice”.
Stavba je realizo-
vána sdružením fi-
rem SMP CZ, a. s., 

OHL ŽS, a. s., a STRABAG, a. s., pod 
názvem „Èisté Domažlice”, kde je naše 
firma vedoucím sdružení s podílem 
na zakázce. Objednatelem je „Povodí 
Berounky, svazek obcí” zastoupený 
Útvarem koordinace evropských projek-
tù mìsta Plznì. Projektantem stavby je 
„Sdružení ABH Berounka”, stávající se ze 
tøí firem - AQUA PROCON, s. r. o., BOHE-
MIA PLAN, s. r. o., a VODOHOSPO-
DÁØSKÝ PODNIK, a. s. V neposlední øa-
dì na této stavbì funguje institut 
„Správce stavby” zastoupený sdružením 
firem AECOM CZ, s. r. o., a MOTT MAC-
DONALD, s. r. o.
Tento projekt je èlenìn na tøi èásti.

V rámci èásti D.1 je navržena dostavba 

50% 

D.1 Dostavba a rekonstrukce kana-
lizace

kanalizace v lokalitách U Tøí vrb, U Ci-
helny a Dolejší pøedmìstí. Dále je ve 
mìstì navržena rekonstrukce kanaliza-
ce. Její rozsah byl stanoven generelem 
kanalizace, který byl dokonèen v roce 
2004. V rámci jeho zpracování byl po-
souzen jak technický stav kanalizace, tak 
i kapacita stok. Projekt poèítal s vybu-
dováním 7,32 km nové kanalizace a s re-
konstrukcí 4,15 km, èímž dojde k no-
vému napojení 700 EO na kanalizaci. 
V souèasné dobì zbývá výstavba dvou 
kanalizaèních stok, jejichž realizace je 
naplánovaná na bøezen a duben tohoto 
roku.

Èást projektu D.2 uvažuje s rekonstrukcí 
vodovodních øadù v délce 14,54 km a do-
stavbou nových øadù v délce 0,63 km. 
Z èásti D.2 je provedeno cca 95 % všech 
prací, pøièemž zbývající práce jsou rov-
nìž naplánovány na bøezen a duben to-
hoto roku.

Projekt øeší intenzifikaci ÈOV Domažlice 

D.2 Dostavba a rekonstrukce vodo-
vodu

D.3 Intenzifikace ÈOV

provozu støediska a max. využití areálu 
v Nuèicích pøi uvolnìní èásti areálu v Be-
rounì, napøíklad ke komerèním úèelùm. 
Ale jsem si vìdom, že toto spojení by vy-
žadovalo nemalé investièní prostøedky, 
které je v souèasné dobì nelehké, nebo 
pøímo nemožné najít.   

Skruž na WD 254 dálnice A2 v Polsku

Tomáš Chlasták

Toto je ve zkratce, co se dá o novì 
vzniklém støedisku øíci, a zbývá už jen 
podìkovat všem vedoucím, stavby-
vedoucím a mistrùm, že nezapomínají 
na využívání vlastních zdrojù naší spo-
leènosti a za jejich øádné zacházení s tì-
mito prostøedky a materiálem a popøát 
všem úspìšný rok 2012. 

Dosazovací nádrž

Lukáš Pilecký
Nádrž nitrifikace

tak, aby byla schopna splnit emisní limity 
na odtoku dané Naøízením vlády 
è. 229/2007 Sb., kterým se mìní NV 
è. 61/2003 Sb., a smìrnicí Rady 91/271 
EEC v kategorii 10 000 až 100 000 EO. 
V rámci intenzifikace je modernizováno 
mechanické pøedèištìní, vybudována 
nová biologická linka s úplným odbourá-
váním nutrientù a rekonstruováno ka-
lové hospodáøství ÈOV.
Rekonstrukcí ÈOV dojde k navýšení ka-
pacity ÈOV na 20 000 EO a možnosti 
odstraòovat 72,00 t/rok CHSKCr (che-
mická spotøeba kyslíku) a 37,7 t/rok NL 
(nerozpouštìné látky).
Po celou dobu výstavby se potýkáme 
s øadou technických problémù. Jedná se 
napøíklad o odlišné umístìní stávajících 
inženýrských sítí, než uvádí jejich správ-
ci, jiné konstrukèní øešení, než je uvádì-
no v dokumentaci skuteèného provedení 
pùvodních objektù, které rekonstruuje-
me, jiné geologické podmínky oproti 
pøedpokladu z projektu a další zajímavé 
skuteènosti, se kterými se již jistì setkal 
každý stavaø.
I pøes komplikovaný a mnohdy i kostr-
batý prùbìh se stavba pomalu blíží ke 
svému konci. Ten by mìl nastat 30. 6. 
2012. Ihned po dokonèení všech sta-

vebních a provozních souborù bude 
spuštìn roèní zkušební provoz. Ten by 
mìl potvrdit, že provedená rekonstrukce 
a intenzifikace probìhla úspìšnì a ÈOV 
spolehlivì plní svou èinnost. Vìøíme, že 
kompletní dílo pøedáme vèas a v požado-
vané kvalitì, tak jak je u D 5 standar-
dem.

NA ZAÈÁTKU ROKU 2012

Blíží se konec února, 
výsledky loòského ro-
ku byly definitivnì 
seèteny a v pøípravì 
na rok 2012 jsme si 
stanovili základní pa-
rametry nového plá-
nu. 
Tato chvíle je vhodná 

na to, abych se zamyslel nad minulostí 
a budoucností. 
Rok 2011 byl pro Divizi 8 rokem úspìš-
ným. Podaøilo se nám prakticky naplnit 
všechny pøedpoklady, které jsme si 
v plánu roku 2011 vytyèili, a v nejdùle-
žitìjší kategorii „èistý zisk” se nám do-
konce podaøilo podstatnì zvýšit rezervy 
pro budoucnost, což je v této tìžké 
a složité dobì zvláš� dùležité. Nenaplnì-
ný plán aktivity, v dùsledku zastavení 
stavby PA Šutka, je pak jediným uka-
zatelem, který se nepodaøilo naplnit. 
Dobøe si vedla všechna støediska 81, 82 
a 83. Dùležitým momentem pak byl 
vznik nového støediska 84 – pøípravného 
týmu pro nové zakázky. 
Dìkuji všem pracovníkùm Divize 8 za 
dobrou práci v roce 2011 i všem 

DIVIZE 6

ostatním pracovníkùm naší spoleènosti, 
kteøí nám k dobrým výsledkùm pomohli. 
Jak dále? V pohledu do budoucnosti se 
musíme pøipravit na zmìnu situace. 
V minulém období se Divize 8 mohla 
opøít o velké a dlouhodobé zakázky, 
zejména KO ETU II. Spoleènì se tøemi 
dalšími „Medard-Libík”, „Sanace území 
ohroženého skládkou nebezpeèného 
odpadu v Pozïátkách” a „Plavecký areál 
Šutka” to byl základní a kvalitní „ekono-
mický ètyøúhelník”, ke kterému jsme pak 
mohli efektivnì pøibírat další menší za-
kázky. Mìli jsme tak pomìrnì dlouhou 
dobu velmi kvalitní a stabilizovanou si-
tuaci celé divize. Tato dobrá situace, bo-
hužel, konèí. Výše jmenované stavby po-
stupnì dokonèujeme nebo již skonèily 
a byly pøedány zákazníkùm. Divize 8 
vstoupila do roku 2012 pouze s jednou 
velkou nosnou zakázkou – znovuzahá-
jenou stavbou PA Šutka. Ve výhledu sice 
máme i další novou vìtší zakázku, není 
to tedy tak špatné, ale pro Divizi 8 to bu-
de ve srovnání s roky 2010, 2011 pøece 
jen jiná situace. 

Montážní soubor mostních segmentù



Vzhledem k menšímu poètu velkých 
a dlouhodobých zakázek se budeme mu-
set nauèit být více flexibilní a vyrovnávat 
se s pøechodným nedostatkem práce 
nebo v urèité situaci i s pøechodným pøe-
tížením. V dùsledku realizace vìtšího 
poètu menších staveb v rùzných místech 
budeme muset pracovat tam, kde je prá-
vì potøeba. Zejména bude pro nás dùle-
žité umìt dobøe využít pøechodnì volné 
THZ a jejich znalostí a zkušeností pro 
spolupráci s obchodním úsekem pøi pøí-
pravì nových zakázek. V organizaèním 
schématu divize jsme proto vyèlenili 
úsek technické skupiny, kde se budou 
pøechodnì volní THZ soustøeïovat. Tuto 
skupinu bude pøímo øídit výrobnì-tech-
nický námìstek. 
Ve výrobì se budou pak naši technici 
èastìji pøesunovat mezi stavbami, støe-
disky a podle potøeby v rámci celé 
spoleènosti. 
Nechci však, aby vše, co zde popisuji, 
znìlo jako hesla. Bez konkrétnì øešené 
situace a otevøeného a úzkého dialogu 

Ležáky 2

Medard-Libík

Panská zahrada II. Jiøí Bažata

mezi námi pøi øešení nastalé situace se 
to samozøejmì neobejde. Vzhledem 
k tomu, že jsem se osobnì pøesvìdèil 
o tom, že na Divizi 8 pracují kvalitní 
a dobøí lidé, to zcela jistì zvládneme. 
Cílem pak, do budoucna, až nás pøesta-
ne trápit hospodáøská krize, bude získat 
opìt nìkolik vìtších a nosných staveb. 
O to se musíme všemi silami snažit, to je 
naše efektivní budoucnost. 
A na závìr pár slov k Divizi 6. 
Divize 6 po „vítìzném tažení” v roce 
2011 je v souèasné dobì stále v „po-
hotovostní pozici” a èeká na pokyn 
investora k zahájení stavby ÚÈOV – NVL. 
Chci podìkovat všem kolegùm z Divize 
6, že v èasovém prostoru, který vznikl, 
intenzivnì pomáhají v pøípravì nabídek 
jiným pøípravným týmùm a úzce spo-
lupracují s obchodním oddìlením. Vì-
øím, že se již brzo situace zmìní a budou 
moci vyrazit realizovat stavbu ÚÈOV – 
NVL. 

Pøeji nám všem hodnì úspìchù a štìstí. 

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA

Jedna etapa konèí, další zaèíná...

Pomalu se nám pøibli-
žuje koneèný termín 
dokonèení a pøedání 

jednotlivých stavebních objektù, které 
jako skupina SMP (SMP CZ, a. s., STAVBY 
MOSTOV SLOVAKIA, a. s., a FREYS-
SINET CS, a. s.) realizujeme na II., III. 

a IV. úseku rychlostní komunikace R1. 
Tahle první zkušenost  s projektem PPP 
nám pøinesla mnoho pozitivního. Jednak 
dobrý pocit z øízení historicky nejvìtšího 
projektu ve skupinì SMP, jehož cena 
pøekraèuje 2,5 mld. Kè, velice flexibilního 
pøístupu všech výrobních jednotek tøí 
spoleèností skupiny SMP, jejich vzájem-
né spolupráce, z výstavby ve velmi 

Stavba mostu na polské A2

PPP R1 – SO 203

Køižovatka Kostiviarska v Banské Bystrici

rychlém tempu a vysoké kvalitì, vøelé 
vztahy ve skupinì VINCI s èeskou a slo-
venskou Eurovií a Granvií Construction, 
zejména pak konfrontaci s rozdílným 
zpùsobem financování a úrovní tech-
nického myšlení. To, co znamená pro 
mne vysoká úroveò technického myšle-

ní, je patrné, pokud projedete automo-
bilem nedávno zprovoznìné úseky R1 
(projekt PPP) a porovnáte je s ostatní 
èástí R1 nebo i s jinou rychlostní komu-
nikací na Slovensku nebo v ÈR. Jízdní 
komfort, vnímání stavby, technické fine-



MOST GENERÁLA CHÁBERY

Most mohl nést jméno národního veli-
kána Karla Hynka Máchy, nakonec však 
zvítìzila litomìøická hrdost a ve veøejné 
anketì s pøehledem obstál váleèný 
hrdina druhé svìtové války, stíhací pilot 
britské RAF a hlavnì pak zdejší rodák 
generálmajor František Chábera.

Už více než dva roky mohou øidièi využí-
vat pùlkilometrový Most generála Chá-
bery pøes Labe u Litomìøic. Realizace 
stavby století (jak jej vzhledem k nej-
delšímu hlavnímu poli v ÈR nazývají od-
borníci) nebyla vùbec snadná: a� už šlo 
o neustálé napadání stavebního povo-
lení ekologickými aktivisty, èi o reálnou 
hrozbu nedokonèení mostu z dùvodu 
právì probíhající ekonomické krize. O to 
vìtší dík patøí realizaènímu týmu stavby 
v èele s Milanem Svobodou a Petrem Je-

øábkem, že se jim podaøilo zvládnout do-
konèení stavby v termínu, který se dá 
bez nadsázky oznaèit jako šibenièní. 

Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaò-
hová se tehdy nechala slyšet: „Je- li nìco 
málo pravdy na poøekadle Co tì nezabi-
je, to tì posílí, pak bude most opravdu 
pevný!” Projektanti se soustøedili na dva 
hlavní problémy: pøednì vyzvednout 
most minimálnì jeden a pùl metru nad 
úroveò hladiny povodní z roku 2002 a za-
jistit odtok vody zadržované mostní kon-
strukcí. Nový most by tedy mìl s pøehle-
dem odolat i takové povodni, která Li-
tomìøice doslova odøízla v roce 2002; 
mìsto tak nebude odkázáno pouze na 
starý Tyršùv most, který odolá jen sto-
leté vodì. Stavba výraznì usnadnila 
dopravu pøedevším mezi Lovosicemi 

Laurus press servis

Køižovatka Rudlová v Banské Bystrici
Ludìk Borový

sy, bezpeènost a údržba jsou patrné na 
první pohled. Bez nadsázky lze prùbìh 
projektu hodnotit jako úspìšný.

Projekt PPP R1 nám za pár dní konèí a my 
se dostáváme nohama opìt na zemi 
a pøijímáme tvrdou realitu dnešního sta-
vebnictví. To je omezené množství, zej-
ména menších a z pohledu finanèního 
napjatých kontraktù.

V plném proudu je realizace 6 mostních 
objektù na dálnici A2 v Polsku, kde i pøes 
špatné poèasí, stavební dozor, jehož 

chování hranièí s národnostní nesnášen-
livostí, a velmi tvrdý dílèí termín jsou za-
betonovány všechny nosné konstrukce. 
Rozbìhli jsme další dvì zakázky na Slo-
vensku, jednak most pøes Váh v Tren-
èínì, kde si opìt vyzkoušíme letmou be-
tonáž, a dále velmi složitý projekt ve 
mìstì Zvolen, který mimo tøi mostní 
objekty a silnièní tìleso èítá 70 staveb-
ních objektù, zejména inženýrských sítí.

V tìchto dnech nám opìt nepøítel sta-
vaøe – zima pøedvádí, co dokáže. Nezbý-
vá než si popøát brzké jaro.

a Litomìøicemi na dálnici D8, vytvoøila 
nové silnièní spojení obou bøehù Labe 
(doplòující pøetížený Tyršùv most) a na-
pojení prùmyslové zóny Prosmyky. Délka 
nového mostu dosahuje 607,9 metrù. 
Vzhledem k délce rozpìtí hlavního pole 
pøes øeku Labe (151 metrù) se Most ge-
nerála Chábery øadí k èeským uniká-
tùm; nechává za sebou totiž i rekord-
mana (most pøes Ohøi u Doksan) s roz-
pìtím 137 metrù.

Nejvíce si obyvatelé Litomìøicka chválí 
provzdušnìní dopravního provozu: „Celá 

léta jsem tu den co den popojíždìl kro-
kem. Ale co tu máme ty dva mosty, tak to 
nesrovnatelnì proøídlo, doprava se velmi 
zrychlila a zejména pak mou práci to vel-
mi zefektivnilo,” øíká øidiè taxislužby 
Martin J. a dodává, že je se stavbou vel-
mi spokojen.

Podobnì se vyjádøili i na odboru dopravy 
v Litomìøicích. Most je podle jejich ná-
zoru bezproblémový, funkèní a naprosto 
v poøádku. Pozitivní zmìnou je i fakt, že 
se omezující rychlost pøes most zvýšila 
z 50 km na 70 km v hodinì. 

ODDÌLENÍ INFORMAÈNÍ SOUSTAVY

Vážené kolegynì a kolegové,
v dnešním èlánku bych se rád zmínil 
o velkých projektech, jejichž pøíprava za-
brala znaènou èást loòského roku. Jed-
ná se o projekty, které nás ovlivní na nì-
kolik následujících let, kde peèlivá pøí-
prava je na místì. Prvním z nich je pøí-
prava sí�ové infrastruktury v novém sídle 
spoleènosti v Karlínì. Naše nová sí�ová 
infrastruktura je navržena tak, aby odrá-
žela nejen souèasné požadavky, ale zej-
ména tak, aby byla pøipravena na pøí-
padné rozšiøování kapacit do dalších 
èástí pronajaté budovy, byla v klíèových 
prvcích sítì redundantní, výkonná 
a snadno konfigurovatelná. Pøíprava na 
budoucnost a promýšlení rùzných va-
riant, co všechno se v budoucnu mùže 
pøihodit, se nám vždy vyplatila. Tento 
velký kus práce zùstává pøed vámi vìtši-
nou skryt. Co je naopak vidìt na první 
pohled, je koncové pøipojení stanic. Na-
še nová budova má pøedepsané použití 
podlahových krabic pro rozvod silno-
proudu a slaboproudu, tento zpùsob za-
konèení jsme tedy nemohli nijak ovlivnit. 
Naopak velkou pracnost pøineslo roz-
kreslení podlahových krabic v jednot-
livých kanceláøích podle odsouhlase-
ného rozmístìní nábytku, naplánování 
jejich pøípojných kapacit podle obsazení 
kanceláøí a výpoèet rezerv pro pøípadná 
budoucí rozšiøování. V èásti nám prona-
jaté budovy se rovnìž nachází vìtší 
množství zasedacích místností. Menší 
zasedaèky budou osazeny LCD televizo-
ry, vìtší pak stropními projektory s ozvu-
èením. Odpadne tak nutnost pøenášení 
a zapojování pøenosných projektorù pro 
každé jednání. Pøenosné projektory bu-
dou nadále sloužit prezentacím mimo 

sídlo firmy. V zasedaèce vedení bude 
umístìn nový videokonferenèní systém 
s možností spojení více úèastníkù na-
jednou. Nesmíme zapomenout ani na 
nový telekomunikaèní systém. Souèasná 
telefonní ústøedna zùstává na Evropské 
a v novém sídle bude nahrazena IP tele-
fonií. To nám v budoucnu umožní systém 
postupnì rozšiøovat podle požadavkù na 
další služby. 
Druhým dlouhodobým projektem je 
elektronické zpracování faktur došlých. 
Tomuto tématu jsem se podrobnì 
vìnoval v minulém èlánku. Poslední dva 
mìsíce loòského roku jsme ve spolupráci 
s nìkterými støedisky otestovali celý 
systém v plném provozu a zaèátkem 
letošního roku pøešla na elektronické 
schvalování faktur došlých celá firma. 
V nahrazování papírových dokumentù 
elektronickým zpracováním dat budeme 
rozhodnì pokraèovat. 
Tøetím velkým projektem je zavedení 
groupware, tedy software pro podporu 
spolupráce a komunikace mezi èleny 
týmù. Ve spolupráci se zástupci divizí 
probìhlo pilotní testování dvou produk-
tù, které prošly naším prvotním sítem. 
V tìchto dnech vyhodnocujeme výsled-
ky testování a s nejvyšší pravdìpodob-
ností dojde v letošním roce k nasazení 
jednoho z produktù. Nejedná se samo-
zøejmì o øešení, které mávnutím kouzel-
ného proutku zmìní léty zažité postupy. 
Jde o software, který si je tøeba nejprve 
osvojit a nauèit se ho používat. Teprve 
potom nám zaène pøinášet výhody. 
V této souvislosti bych rád zmínil ne-



 1    Osobní investice                                 320 EUR    1 280 EUR     3 200 EUR

 2   Získané akcie                                      10 akcií       40 akcií         100 akcií

 3   Bezplatnì pøevedené akcie po 3 letech   20 akcií      50 akcií          80 akcií

 4   Celkem                                                30 akcií     90 akcií       180 akcií

Uplynulý rok 2011 byl v oblasti jakosti, 
životního prostøedí a ochrany zdraví pøi 
práci velice úspìšný. V prùbìhu roku by-
ly úspìšnì provedeny recertifikace 
všech tøí hlavních certifikátù dle norem 
ISO: certifikátu systému managementu 
kvality, systému environmentálního ma-
nagementu a systému øízení BOZP. Rov-
nìž tak technologická certifikace výroby 
ocelových konstrukcí probìhla úspìšnì, 
stejnì tak jako výroba betonových pre-
fabrikátù. Pro letošní rok je pøed námi 
obdobný úkol a tím je potvrzení a udrže-
ní všech certifikátù a s tím spojeného 
dalšího zlepšení zvláštì pøi zavádìní no-
vých technologií a výrobkù.
V rámci systému jakosti provádìné 
interní audity potvrdily vysoký standard 
tìchto oblastí u naší spoleènosti. Je 
tøeba ale øíci, že tento standard je hlavnì 
v úrovni zpracované dokumentace. 
V rámci praktiènosti a využívání vlast-
ního systému v realizaèních procesech je 
stále co zlepšovat a zamìøení na adres-
né, konkrétní a potøebné dokumenty 
a jejich využívání pøi realizaci je hlavním 

cílem pro roky násle-
dující. V letošním roce 
se chceme zamìøit na 
kvalitní výrobní pøí-
pravu a dokumentaci 
realizace staveb.
Oblast bezpeènosti 
a ochrany zdraví pøi 
práci je oblastí, která nemá v reali-
zaèních procesech stanovené hierarchi-
cké poøadí, ale naopak se prolíná 
s každou èinností a je tudíž jakoby vždy 
na „spoleèném prvním místì” s realizací, 
jakostí atd. Z tohoto dùvodu celkových 
šest pracovních úrazù v roce 2011, 
stejnì jako v roce 2010, je z pohledu 
matematického velmi malé, ale z pohle-
du zdraví pracovníkù je to poèet, který 
nás nesmí uklidòovat, ale naopak nás 
musí nabádat k ještì dùslednìjším opa-
tøením než ta, která máme nastavená 
dnes. Pøestože lidská práce je nároèná 
a lidé dìlají obèas chyby, je naší snahou 
do budoucna naprosto eliminovat zá-
važnìjší úrazy a poranìní. V poslední do-
bì se vyskytly rovnìž pøípady nemocí 

Václav Krauz

reálná oèekávání laické veøejnosti od 
systémù elektronické pošty. Èasto slý-
chaná vìta zaèíná nìjak takto: „Pan XY 
mi už pøed deseti minutami posílal mail 
a já ho poøád nemám”. Internetový pro-
tokol pøenosu elektronické pošty (tedy 
„mail”, chcete-li) je jedním z vùbec nej-
starších protokolù. Vznikl už v roce 1982, 
rozšíøen byl v roce 2001. Dnes je ale 
tøeba øešit spoustu dalších akcí 
spojených s doruèením mailu – napø. dù-
vìryhodnost odesílatele, antispam, anti-
vir, atd. Velká èást doruèovacích serverù 
je nastavena tak, že první zprávu o tom, 
že vznikla doèasná chyba pøi doruèení 
mailu, zasílá odesílateli po ètyøech ho-
dinách neúspìšných pokusù.
Trh mobilních zaøízení pokraèuje 
v rychlém rozvoji a za novými tablety 
a smartphony následuje nepøeberná na-
bídka programù a služeb. Jedním z nej-
vìtších lákadel jsou cloudové služby, 
zejména možnost uložení dat s online 
pøístupem z jakéhokoliv zaøízení. S tím 
jsou ovšem spojeny dvì otázky, které 
vìtšina uživatelù pøíliš neøeší, a to je do-
stupnost a bezpeènost dat. Vìtšina z nás 
nemá chu� proèítat nìkolikastránková 
ujednání mezi uživatelem a poskytova-
telem služby, vìtšinou rovnou zaškrtne 
„Souhlasím”.
Zkuste si alespoò 
jednou pøeèíst, 
s èím vlastnì 
souhlasíte, mož-
ná budete pøe-
kvapeni. Vaše 
osobní informa-
ce jsou vysoce 
cenìným zbo-
žím. Co se tý-
èe dostupnosti 
tìchto služeb, 
lehce se mùže 
stát, že se ke 
svým datùm po 
nìkolik hodin èi 
dnù nedostane-
te, výpadek slu-

žeb už postihl Microsoft, Apple i Black-
Berry.
V horším pøípadì o nì mùžete pøijít 
úplnì. Vypnutí nìkolika cloudových úlo-
žiš� v minulých dnech bylo široce me-
dializováno v souvislosti s nelegálním 
obsahem, aniž by byl zmínìn osud 
uživatelù, kteøí na nich mìli uložena svá 
osobní data a zaplatili si nadstandardní 
podporu. Ze dne na den nemají nic. Kolik 
z nich asi mìlo svoje data kompletnì 
zálohována na svém disku? Bezpeènost 
uložených dat je pak vìcí mimoøádnì 
citlivou. Smiøte se s tím, že jak jednou 
nahrajete soubor na takový server, už 
nikdy nad ním nebudete mít úplnou 
kontrolu. Nezjistíte, kde jsou data ulo-
žena, jak jsou prohledávána a jak jsou 
zálohována. Když nìjaký soubor 
smažete, jeho zálohy budou nadále 
uloženy zcela mimo vaši kontrolu. Možná 
i „na vìèné èasy”. Navíc zabezpeèení vy-
mýšlejí lidé a lidé dìlají chyby. Nemusí jít 
ani o cílený útok, napøíklad veškerá data 
ve službì Dropbox byla po dobu ètyø ho-
din pøístupná bez jména a hesla díky 
chybì v nové verzi. Velmi dobøe zvažte, 
které soubory svìøíte veøejným serve-
rùm, a zejména NIKDY nenahrávejte ja-
kékoliv citlivé dokumenty. A firemní už 
vùbec ne.

Robert Hlinovský

z povolání, které z prvního pohledu se 
zdají jako neovlivnitelné systémem øíze-
ní pracovní èinnosti zamìstnancù. Pro 
zamezení jejich výskytu v budoucnosti je 
nutné posuzovat nároènost práce, rozli-
šovat schopnosti jednotlivcù, poskytovat 
hygienické pøestávky, provádìt pøesuny 
pracovníkù mezi jednotlivými pracovní-
mi operacemi a sledovat pravidelnì 

zdravotní stav pracovníkù.
Ochrana životního prostøedí je opìtnì 
podobnou disciplínou jako BOZP, máme 
kvalitnì zpracovanou dokumentaci, 
kterou je nutno uvádìt do života dle 
místních podmínek daného projektu, je 
nutné odstraòovat formálnost a chovat 
se vždy tak, abychom maximálnì 
eliminovali škody. Je zpracován stra-

tegický plán hos-
podaøení s odpa-
dem, který v le-
tošním roce je 
nutné rozpracovat 
do detailnìjších 
úkolù a tak celko-
vì pomáhat život-
nímu prostøedí.
Pøestože se zdá, 
že tìchto úkolù je 
mnoho, myslím si, 
že jsou to úkoly 
splnitelné, i když     
pomyslná la�ka je 
dost vysoko.

CASTOR 2012
UZNÁNÍ NASAZENÍ KAŽDÉHO ZAMÌSTNANCE I BENEFIT

Investiènì spoøící program CASTOR 2012 je jed-
nou z forem, jak chce vedení VINCI uznat 
pracovní nasazení každého zamìstnance. Vedení 
Vinci tak umožòuje podílet se na 
výsledcích celé skupiny.
CASTOR 2012 je tøíletý investièní program za-
ložený na investování do akcií VINCI. Zamìst-
nanci SMP CZ (i našich dceøiných spoleèností) tak 
mají pøíležitost zakoupit akcie, ke 
kterým po tøech letech získají další prémiové 
akcie následovnì:

zamìstnancùm 

za tržní cenu 

pro prvních 10 upsaných akcií     - 2 bezplatnì pøevedené akcie za každou  
                                                       upsanou akcii („200%” spárování)
od 11 do 40 upsaných akcií         - 1 bezplatnì pøevedená akcie za každou 
                                                       upsanou akcii („100%” spárování)
od 41 do 100 upsaných akcií    - 1 bezplatnì pøevedená akcie za každé 
                                                       2 upsané akcie („50%” spárování)

Pokud napø. zamìstnanec investuje 
èástku v øádku 1 následující tabulky (pro 
úèely pøíkladu pøedpokládejme, že jedna 
akcie má hodnotu 32 €), zakoupí tak 
urèitý poèet akcií (viz øádek 2). Po tøech 
letech získá prémiové akcie (øádek 3). 
Stane se tak držitelem akcií, jejichž 
poèet odpovídá øádku 4.
K 14. bøeznu t. r. bude vyhlášena cena 
jedné akcie a bude zafixován kurz Eura 
vùèi Kè. Úpis akcií bude probíhat od 
19. bøezna do 13. dubna tohoto toku. 

Pøíklad:
Zamìstnanec zakoupí 10 akcií CASTOR 
(1 akcie = 32 €) za 320 € (pøi kurzu 1 € = 
25 Kè) se jedná o 8 000 Kè. 

Za 3 roky takto zamìstnanec získá 
30 akcií. Jejich hodnota se mùže vyvíjet 

následovnì:
a) V pøípadì, že akcie poklesnou 
napø. až o 30 % (což se nepøedpokládá), 
získá tak zamìstnanec ve výsledku ke 
svému vkladu dalších 352 €.
b) V pøípadì, že se hodnota akcií 
nezmìní, bude výnos po tøech letech 
640 €.
c) V pøípadì, že akcie vzrostou 
o 30 %, bude výnos po tøech letech 
928 €

Veškeré informace jsou uvedeny na in-
tranetu spoleènosti v adresáøi „PERSO-
NÁLNÍ ØEDITEL” / „CASTOR 2012”. 
Pro zájemce o tento program jsou rov-
nìž organizovány schùzky, kde je pros-
tor i pro konkrétní dotazy.

Pavel Kameník

Na našich stavbách se dbá o bezpeènost všech



D 1 Miloš Èervený, Jiøí Denk 

D 2 František Èihák, Antonín Kaluba

D 5 František Foltýn

D 8 Tomáš Záruba

D 9 Lucie Krentíková, Jan Kamarád

Souèástí letošní výroèní konference 

technikù naší spoleènosti bylo i vyhlášení 

držitele ceny Veselý Pilát pro nejúspìš-

nìjší støedisko v oblasti aplikace Integro-

vaného manažerského systému øízení 

jakosti, BOZP a ochrany životního pro-

støedí pøi realizaci zakázek za rok 2011. 

V poøadí již 4. roèník udílení této ceny, 

která je založena na tradici zakladatele 

systému jakosti u spoleènosti Ing. Vla-

dimíra Piláta a jeho pokraèovatele Ing. 

Jaroslava Veselého, vycházel z výsledkù 

dvoukolových interních auditù systému 

IMS. Jako nejúspìšnìjší støedisko bylo 

vyhodnoceno støedisko 52 - samostat-

né projekty z vodohospodáøské divize 

D 5. Tìmito projekty jsou Výstavba pla-

vební komory Hluboká nad Vltavou pod 

vedením Radka Macháèka a projekt 

Chebsko – environmentální opatøení za-

hrnující rekonstrukci èistíren odpadních 

vod v Chebu a Mar. Lázní s dostavbou 

kanalizaèních sítí v mìstì Cheb pod 

vedením Pavla Veèerky. I pøes po-

mìrnì krátkou historii této divize se 

pracovníci z tìchto projektù døíve podíleli 

na nìkolika významných stavbách spo-

leènosti, kterými jsou oprava Vodního dí-

la Slapy, rekonstrukce plavebních komor 

Mánes a Smíchov v Praze, protipovod-

òové opatøení Karlín, oprava plavební 

komory Èeské Kopisty, oprava vodního 

díla Záskalská a protipovodòové opatøe-

ní Zbraslav.

VESELÝ PILÁT

SPORT

Dne 4. 2. 2012 jsme se zúèastnili II. roè-

níku hokejového turnaje amatérských 

týmù Hornet cup II. Turnaj se odehrál 

v Tesla arénì na centrálním stadionu 

Sparty Praha. Zúèastnili se týmy hrající 

amatérské soutìže v Praze a okolí. Letos 

chybìl atraktivní tým Olympu pod vede-

ním známého herce a hokejisty Martina 

Dejdara. Turnaj mìl vysokou úroveò, 

která byla podpoøena úèastí posil i z øad 

bývalých hokejistù z juniorských a se-

niorských ligových soutìží. Náš tým, kte-

rý se sešel poprvé v sobotu ráno na tur-

naji, nezaèal dobøe. Se sehraným týmem 

HC Irbis Praha a s pozdìjším finalistou 

prohrál první zápas 5:2. V dalších zápa-

sech se tým sehrál, prokázal svoji sílu 

a ve všech zbývajících zápasech nenašel 

pøemožitele. O nároènosti turnaje svìdèí 

jak poèet zápasù, ale i délka turnaje. 

Vždy� první zápas jsme hráli v 8:00 

a poslední v 20:00. Nakonec jsme se do-

stali až do boje o tøetí místo, kde jsme 

porazili HC Vranovou Lhotu 6:2, a tak 

obhájili loòské tøetí místo. Dìkuji všem 

kolegùm hokejistùm a hokejistùm, kteøí 

doplnili náš tým, za vzornou reprezentaci 

a propagaci firmy SPM CZ, a. s.

DALŠÍ ÚSPÌCH NAŠICH HOKEJISTÙ

BOJE O UMÍSTÌNÍ

CELKOVÁ TABULKA

Finále              HC LDNka Slaný - HC Irbis Praha                 4   :   3

o 3. místo        SMP CZ - HC Vranová Lhota                        6   :   2

o 5. místo        HC Tsunami Nymburk - HC Sršni Praha         4   :   3

o 7. místo        HC Cutisin - HC Pražská smìs                      3   :   1

1.     HC LDNka Slaný                          4          0          0          13:04

2.     HC Irbis Praha                            2          1          1             13:09

3.     SMP CZ                                      3          0          1                     13:08

4.     HC Vranová Lhota                       2          0          2                             12:10

5.     HC Tsunami Nymburk                  2          1          1                     12:07

6.     HC Sršni Praha                            0          1           3            5:10

7.     HC Cutisin                                  1          1                2             4:12

8.     HC Pražská smìs                         0          0                           4            6:18
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Ve Zpravodaji è. 1/2009 vyšel èlánek 
s názvem Úspìchy zavazují. Byla to in-
formace o zakládané tradici vyhlašování 
nejlepších zamìstnancù roku v jednotli-
vých divizích. Na tradièní konferenci 
technikù 20. února t. r. jsme pøistoupili 
k vyhlášení této „soutìže” již poètvrté. 

Na otázku, proè firma Nejlepšího pra-
covníka vybírá, si dovolím odpovìdìt vý-
òatkem výše uvedeného èlánku z pøed-
loòského roku: „… je to ocenìní sice 
symbolické, ale o to upøímnìjší a z lid-
ského 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 
tøetinì svého života pøistoupit. Nìkdo 
svou „pracovní” tøetinu života promrhá, 
èi pøetrpí, nìkdo se za�atými zuby udìlá 
jen to, co musí, a nìkdo jiný dokáže ne-
jen dobøe zvládnout všechny pracovní 
úkoly, ale navíc ty všední èinnosti nìèím 
vylepší a obohatí. Takoví lidé dokáží šeï 
rychle ubíhajících pracovních dní rozptý-
lit a vytvoøit atmosféru, která i ty nejkon-
zervativnìjší zastánce pomalého pøístu-

pu strhne k vyš-
ším pracovním 
výkonùm. Tako-
vých lidí si firma 
cení, a takovým 
lidem je ocenìní 
„Pracovník roku” 
urèeno”.

Za rok 2011 zí-
skali toto ocenì-
ní tito naši kole-
gové:

ZAMÌSTNANEC ROKU 2011

Všem, kteøí byli ocenìni, dìkujeme za dosavadní pøístup.

Pavel Kameník

Václav Krauz Jaromír Zelenka

Blahopøejeme.
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... MSTISLAVA MA�OCHU,
vedoucího projektu výstavby nové ÚÈOV Praha

ZA CHYBY SE NETRESTÁ

Desítky let stavíte èistírny odpad-
ních vod, úpravny vody a jiné vodo-
hospodáøské stavby po Èechách, 
který z tìch všech projektù vám 
nejvíce pøirostl k srdci?

Jednoznaènì ÈOV Ústí nad La-
bem. Byla to první stavba tohoto druhu, 
kterou jsem øídil jako vedoucí projektu 
generálního dodavatele. To byla velká 
výzva, ale zároveò krok do neznáma, ne-
bo� stavební firmy nemìly témìø žádné 
zkušenosti s technologickými dodávka-
mi.
Tak jak se poèátkem 90. let mìnily spo-
leèenské pomìry v zemi, mìnily se 
i vztahy a procesy v našem oboru. Mnoh-
dy pak rozhodovaly osobní vztahy a ani 
o mnohá pøekvapení nebyla nouze. Do-
dnes tuto stavbu nazývám „svým dítì-
tem”.

Kdo z vašich kolegù v minulosti nej-
více ovlivnil váš rozvoj a pomohl 
vám smìrovat vaši profesní dráhu?

Tím byl mùj první stavbyve-
doucí. Odbornì velice schopný, ale vù-
bec neumìl hospodaøit s èasem. Tohle 
pro mì bylo varováním, že „tímto zpùso-
bem” nikdy pracovat nechci. Stále jsem 
pøesvìdèen, že kdo si neumí organizovat 
vlastní èas, neumí organizovat èas ani 
ostatním. 
Dalším byl jeden z mých pozdìjších øe-
ditelù, který mi ukázal, jak je dùležité mít 
tzv. „backing”. To mì pøimìlo k poznání, 
že šéfovi se nosí informace a pouze pro-
blémy, které opravdu nejsem schopen 
øešit sám. A dal mi ještì jedno ponauèe-
ní, že za chyby se netrestá, nýbrž se 
z nich máme pouèit.

Existuje nìjaké období ve vaší pro-
fesní kariéøe, ke kterému se ve 
svých myšlenkách èastìji vracíte? 
Zavzpomínáte nìkdy na „staré 
dobré èasy”?

Obèas vzpomenu na dobu, kdy 
jsem zaèínal svou první samostatnou 
stavbu. Na dvoøe stálo ètyøicet chlapù 
a èekali „co ten mladej udìlá”. Tak nasta-
la doba „uèení”, pøišly i horké chvíle. 
A nejenom proto, že tou stavbou byly 
tepelné napájeèe, o kterých jsem zhola 
nic nevìdìl. Naopak spoleèenská èást té 
doby byla velice veselá. Sešla se dobrá 
parta mladých technikù, drželi jsme po-
hromadì, stále bylo co èi koho osla-
vovat.

Co se nejvíce zmìnilo v technických 
a technologických øešeních èistíren 
odpadních vod v posledních dvaceti 
letech? V èem se nejvíce zmìnily 
vztahy a role jednotlivých úèastní-
kù výstavby?

Náš vstup do Evropské unie pøi-
nesl též povinnost pøijmout její pravidla. 
V oblasti èištìní odpadních vod to zna-
mená používání úèinnìjších postupù 
a zaøízení v technologických procesech. 
Zvláštì výrazné zmìny pak doznaly 
systémy øízení tìchto procesù, které jsou 
vysoce automatizované a sofistikované. 

Zjednodušenì øeèeno – dnešní èistírnu 
již obsluhuje „bílý pláš�” a nikoli „špinavé 
montérky”. 
Významným pøínosem, zvláštì pro údrž-
bu a následnou životnost, je používání 
napø. nerezových a plastových mate-
riálù.
A vztahy ve výstavbì? Ty se promìnily 
obrovsky. Døíve mìl dodavatel silné po-
stavení, což plynulo z tehdejšího „ne-
dostatku kapacit”. Postupnì dochází ke 
stavu, kdy je zhotovitel „posledním” na 
staveništi. Zpravidla trvá velice dlouho 
zajistit finanèní prostøedky pro stavbu, 
vyøídit stavební povolení a ostatní admi-
nistrativní procesy. Nemluvì o nárùstu 
administrativních èinností v prùbìhu 
realizace díla.
Obecnì se pøedpokládá, že realizovat 
stavbu je samozøejmì jednoduché, a to 
i v èasto nesmyslných podmínkách a lhù-
tách. Tak jako témìø každý v této zemi 
rozumí fotbalu, tak i stavaøinì. Vždy� 
kdo z nás nìkdy nepostavil králíkárnu 
nebo psí boudu? 

Vím, že mnoho a mnoho mìsícù 
stojíte v èele týmu, který má na sta-
rosti pøípravu nejvìtšího vodo-
hospodáøského projektu v ÈR v po-
sledních letech – výstavby nové 
ÚÈOV v Praze. Co pro vás jako pro 
odborníka a pro váš tým tento pro-
jekt znamená?

Jednoduchými slovy lze popsat 
obtížnì. Pro všechny z nás je to pøe-
devším obrovská výzva a pøíležitost. Ale 
též obrovská odpovìdnost a dùvìra, kte-
rou do nás vkládá vedení spoleènosti.
Setkáváme se s mnoha novými situa-
cemi, napø. mezinárodní sdružení, cizo-

jazyèná komunikace, urèitá nedùvìra 
zahranièních partnerù k právním a tech-
nickým pravidlùm v Èeské republice 
apod.

Jaká je spolupráce se zahranièními 
technologickými partnery?

Naše Sdružení ÚÈOV Praha je 
spojením dvou èeských stavebních fi-
rem, francouzské a nìmecké techno-
logické firmy. Již to samo o sobì ukazuje, 
že život v tomto uspoøádání nebude jed-
noduchý. Jednotlivé firmy se pohybují 
v rozdílném kulturním prostøedí, a jak 
jsem již uvedl, k nám na „Východì” jsou 
nedùvìøiví. Tím byla poznamenána naše 
vzájemná komunikace pøedevším v dobì 
pøípravy spoleèné nabídky. Èasto jsme 
nebyli vùbec schopni si porozumìt a vy-
svìtlit si své názory a stanoviska. K tomu 
pøipoètìte též komunikaci pouze 
v angliètinì. Dlouho jsme mìli pocit, že 
pouze my chceme øešit dùležité pro-
blémy a partneøi nám tuto naši snahu 
maøí svým vlažným pøístupem. Situace 
se však postupnì mìnila a nakonec svou 
èást nabídky excelentnì pøipravili. 

Pøed Vánocemi jste s kolegou 
Šmejkalem zvítìzili v tradièním 
vodohospodáøském turnaji organi-
zovaném kdysi PVK, dnes spoleè-
ností D Plus. To je mimoøádný 
úspìch! Co vy na to?

Kolega je ostøíleným turnajo-
vým harcovníkem. O tom svìdèí øada 
pohárù v jeho sbírce. Na Vodohospo-
dáøském turnaji jsem se ocitl jako ná-
hradník našeho generálního øeditele, 
který byl pracovnì mimo ÈR. 
Výsledek turnaje byl i pro mì velkým 
pøekvapením. Nutno však pøiznat roz-
hodující podíl mého kolegy na vítìzství. 
Zní to asi neskromnì, ale na tenisovém 
høišti se cítím „klidný a bezpeèný” vedle 
nìj. 
To všechno mì donutilo taky založit sbír-
ku pohárù, i když je velice skromná. 
Doufejme, že zatím.

Jak vám funguje spolupráce 
s deblovým partnerem mimo teni-

sový kurt?
S Jiøíkem, jak oslovuji kolegu 

Šmejkala, je zajímavá spolupráce. Jsme 
totiž rozdílní. On je rozvážný, peèlivý 
zvláštì v administrativních procesech, 
dodržuje pravidla i v nepodstatných zá-
ležitostech, neriskuje. Pro mì je naopak 
dùležité oddìlit „zrno od plev”, stanovit 
postup, zvážit rizika a rozhodnout. Vždy 
mì zajímá pøedevším výsledek a bu-
doucnost. K minulosti se vracím nerad, 
tu nelze již zmìnit. 
Domnívám se, že naše spolupráce je 
a vlastnì bude dobrá. A to právì proto, 
že jsme každý jiný. 

Co je vaše nejvìtší pøání pro nej-
bližší mìsíce èi roky?

Pracovní pøání je nasnadì. Už 
aby byla zahájena stavba ÈOV Praha 
a skonèilo souèasné období „neèinnosti”. 
Svým kolegùm v týmu pak takové nad-
šení, jaké mìli na zaèátku našeho 
projektu. A soukromì? Abych již nemu-
sel platit žádnou „zdravotní daò” vlastní 
nešikovnosti. 

ptal se: Vlastimil Vavøín
Laurus press servis



bøezen 2012

STALO SE PO UZÁVÌRCE
ZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY - BØEZEN 2012

Alice Roubíèková
Jitka Mejzrová

Obøí slalom - muži

1. Zdenìk Burda (SMP)

2. Stanislav Èech (Prùmstav)

3. Pavel Kuška (Freyssinet)

Obøí slalom - ženy

1. Šárka Jandová (SMP)

2. Lenka Raková (SMP)

3. Ivana Hlochová (Prùmstav)

VÝSLEDKY ZIMNÍCH SPORTOVNÍCH HER 2012

Bìh - muži

1. Jan Jech (SMP)

2. Lukáš Vorel (Prùmstav)

3. Ivo Woleský (Prùmstav)

Bìh - ženy

1. Tereza Archlebová (Prùmstav)

2. Michaela Lafková (SMP)

3. Ivana Hlochová (Prùmstav)

VÝSLEDKY BÌH - TÝMY

1. místo: ŠNECI, s. r. o.

Tereza Archlebová

Ivo Woleský

Vít Sumerauer

2. místo: SMP 2

Michaela Lafková

Jan Jech

Petr Hladký

3. místo: SMP 1

Michaela Bínová

Tomáš Bubeník

Zdenìk Burda

4. místo: Prùmstav 1

Ivana Hlochová

Lukáš Vorel

Ladislav Èerný


