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Když se øeknou láznì, obvykle si každý 
vybaví procházky po kolonádì, popíjení 
léèivých pramenù, nìkdo tøeba i nava-
zování nemanželských vztahù a není asi 
nikdo, kdo by si slovo láznì spojoval 
s nìèím stresujícím. V naší spoleènosti 
však toto synonymum pohody a ozdra-
vìní již pøed lety výkonný øeditel zcela 
zdevalvoval a nazval láznìmi jeden z nej-
vìtších projektù v historii SMP. Je zají-
mavé, že se toto oznaèení velmi rychle 
zažilo, dnes bych se i vsadil, že 95 % na-
šich zamìstnancù oficiální název tohoto 
projektu vùbec nezná, ale že budou vì-
dìt, když se øekne „Láznì Tušimice”.
Výjimeènost tohoto projektu podtrhují 
elektrárenské vìže, viditelné už skoro od 
Loun a také „všeobecné obchodní pod-
mínky”, které, tak jak to bývá, nastavují 
dodavatelsko-odbìratelský režim, vy-
budovaný na ètyøech pilíøích nároènosti – 
technické, organizaèní, administrativní 
a také bezpeènostní. Zvládnout nároè-
nost tohoto projektu znamená být vyba-
ven zvláštní psychickou odolností. 
Do lázní jezdí obvykle èlovìk s podlo-
meným zdravím a vrací se jako znovu-
zrozený, nabitý energií a elánem do dal-
šího života. V pøípadì Lázní Tušimic lze 
øíci, že „léèebná kùra” zamìstnance 
zocelí a 100% pøipraví na další projekty. 
Je jedno, zda se jedná o dìlníka, èi tech-
nika, Tušimice jsou skvìlou prùpravou 
pro další nároèné projekty. 
Poprvé jsem „navštívil” láznì Tušimice 
krátce po zahájení projektu. Nebylo zde 
tehdy ani zázemí stavby, mimo obøích 
chladících vìží a dalších budov jsme 
mohli vidìt i nìkolik objektù, které tam 
již dnes nejsou, a naopak chybìlo nìko-
lik objektù, které pozdìji vznikly s vel-
kým pøièinìním lidí z týmu Milana Vyhni-
se. Pak jsem do Tušimic zajel ještì nìko-
likrát a vždy jsem se nestaèil divit tomu, 
jaké problémy musí projektový tým den-
nodennì øešit.
Naposledy jsem zavítal do Tušimic nìkdy 
v bøeznu, doprovázel jsem skupinku stu-

dentù støední technické 
školy v Chomutovì, 
kteøí chtìli vìdìt, co 
obnáší práce pro SMP. 
Již brzy budou tito bu-
doucí tesaøi, železáøi a betonáøi skládat 
závìreèné zkoušky a pochopitelnì pøe-
mýšlí, co dál. Poprvé jsem si mohl tuto 
stavbu projít jako nezávislý pozorovatel, 
vnímat výklad stavbyvedoucího a všímat 
si vìcí, které mi dosud zùstaly utajeny. 
Bylo zajímavé srovnávat pohled na žele-
záøe, kteøí v nesmírnì tvrdých podmín-
kách vázali výztuž pod turbostolice s po-
hledem na tyto plus/minus sedmnácti-
leté kluky, kteøí možná právì tuto partu 
železáøù v létì rozšíøí. Pøemýšlel jsem 
o tom, co je èeká, a v hlavì mi dozníval 
rozhovor s pedagogickým pracovníkem, 
který rovnìž exkurzi po provozech elekt-
rárny s námi absolvoval.
Každý z nás jednou ukonèil školní do-
cházku, nìkdo døív, nìkdo pozdìji, ale 
u každého jednou nastane okamžik, kdy 
pøestane být závislý na rodièích, resp., 
kdy se postaví na vlastní nohy, nebo 
ještì jinak, kdy dojde na køižovatku a bu-
de se muset rozhodnout, kudy dál. Asi 
budete souhlasit, že souèasní „náctiletí” 
to mají mnohem složitìjší než my, kteøí 
jsme zaèínali pøed x lety. Kromì mož-
ností na nì èeká také mnoho nástrah 
a pøi rozhodování, jak dál, je právì volba 
jít tou cestou nejtìžší volbou nejspráv-
nìjší. Nenabízíme láznì v pravém slova 
smyslu, ale celoroèní døinu mnohdy v zi-
mì, dešti, bahnì, nebo naopak horku 
a prachu. Práci ve výškách, kde nepo-
zornost mùže mít vážné dùsledky, a také 
práci možná daleko od domova. Kdo by 
takovému „vábení” odolal? Odpovìzte si 
každý sám, ale nezapomeòte, že nabízí-
me ještì nìco - stabilitu firmy i v tuto ne-
lehkou dobu a nadstandardní „sociální” 
podmínky.
V loòském roce jsme absolvovali audit, 
prostøednictvím kterého si náš akcionáø 
ovìøuje, zda nediskriminujeme zne-

výhodnìné skupiny na trhu práce – se-
niory, ženy, zamìstnance z pøistìho-
valeckých rodin a také osoby handica-
pované, a co všechno pro tyto znevýhod-
nìné skupiny zamìstnancù dìláme. 
Dnes, témìø po roce, si myslím, že se za-
pomnìlo a stále zapomíná na skupinu 
další, nejpoèetnìjší a nejdùležitìjší. Jak 
ji charakterizovat? Asi jako ty, kteøí pra-
cují bez omezení, v zimnì, dešti, mrazu, 
horku a kteøí ty naše stavby fyzicky 
postaví. Studenti z Chomutova s nejvìtší 
pravdìpodobností do této skupiny patøit 
budou. My jim v prvních krocích musíme 
pomoci, aby se stali tìmi, na které se 
mùžeme na našich stavbách spolehnout, 
a aby se opravdu èasem nestala skupina 
tìch, kteøí stavby realizují, skupinou vy-
mírající. Ne snad z titulu úrazù, jejichž 
poèet se v posledních letech u SMP blíží 

ke kýžené nule, ale z dùvodu prostého 
lidského stárnutí. Zatím k tomu, bez 
vlastního pøièinìní, smìøujeme.
Projekt „Láznì Tušimice” je ve své druhé 
polovinì. Vytvoøil se zde silný tým schop-
ný zvládnout všechny pilíøe nároènosti, 
o nichž jsem psal v úvodu. Tento tým je 
sestaven z lidí, kteøí se ještì pøed 3 lety 
neznali, ocenitelný je i fakt, že tento tým 
vychoval (a na další projekty pøipravil) 
nìkolik budoucích stavbyvedoucích, pøí-
praváøù, a vìøím, že pøíští rok budeme 
moci øíct, že i nìkolik skvìlých tesaøù, 
betonáøù èi železáøù. Projekt Láznì Tuši-
mice tak neznamená pro budoucnost 
SMP „pouze” referenci z energetických 
staveb, ale i pøíklad výchovy vlastních 
technikù a dìlníkù. A to je možná záslu-
ha z tìch nejcennìjších.

Pavel Kameník

3. 3. probìhl další roèník Fóra èeského 
stavitelství, kde v panelových diskusích 
odborníci z tohoto odvìtví probírali mož-
né cesty, kterými se stavebnictví bude 
ubírat. Naše spoleènost je pravidelným 
partnerem tohoto fóra.

16. 3. se v Nitøe uskuteènilo jednání 
rady výstavby R 1 Nitra-Tekovské Nemce 
a obchvat Banská Bystrica pod vedením 

spoleènosti Granvia Construction.

19. – 20. 3. probìhla v rámci Svìtového 
dne vody konference poøádané Severo-
èeskou vodárenskou spoleèností v Tepli-
cích. Naše spoleènost byla letos opìt 
partnerem této akce. 
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23. 3. se v Banské Bystrici uskuteènilo 
pravidelné ètvrtletní zasedání dozorèí 
rady spoleènosti Stavby mostov Slo-
vakia. Tato dceøiná spoleènost SMP CZ 
realizuje v souèasné dobì mosty na 
R 1 Nitra-Tekovské Nemce a obchvat 
Banská Bystrica.

25. 3. se uskuteènilo zasedání pøed-
stavenstva Svazu podnikatelù ve sta-
vebnictví, na tomto jednání byly disku-
továny aktuální problémy a výhled èes-
kého stavebnictví.

1. dubna 2010 uplynulo 20 let od vzni-
ku samostatného státního podniku Stav-
by mostù Praha, který následnì 5. kvìt-
na 1992 byl transformován na akciovou 
spoleènost. 

7. 4. se uskuteènilo pracovní jednání 
v rámci návštìvy regionálního øeditele 
VINCI Construction pana Pierre Bergera 
a sekèního vedoucího pana André Hu-
barda v Èeské republice. V prùbìhu ná-
vštìvy byla navštívena stavba Mìstské-
ho okruhu Praha – hloubený tunel na 
Letné, Výrobna mostních prefabrikátù 

24. 3. se v Jihlavì uskuteènilo zasedání 
správní rady Sdružení pro výstavbu silnic 
Praha, na kterém zástupci MD ÈR a SFDI 
prezentovali aktualizovaný plán výstav-
by dopravní infrastruktury Èeské re-
publiky.

26. 3. se v Brandýse nad Labem 
uskuteènilo pravidelné ètvrtletní zasedá-
ní dozorèí rady spoleènosti SM 7. Tato 
dceøiná spoleènost SMP CZ se zabývá 
pøedpínáním, geotechnikou a hydro-
systémy pro manipulaci se stavebními 
konstrukcemi vèetnì pøemís�ování ce-
lých objektù.

6. 4. probìhla tisková konference Ma-
gistrátu Hlavního mìsta Prahy k Opravì 
Karlova mostu. Této konference se 
zúèastnili rovnìž vedoucí pracovníci naší 
spoleènosti.

v Brandýse nad Labem a Oprava Karlova 
mostu. Souèástí byla rovnìž návštìva 
areálu dceøiné spoleènosti SM 7 V Bran-
dýse nad Labem.

20. 4. se v Nitøe uskuteènilo další jed-
nání rady výstavby R 1 Nitra-Tekovské 
Nemce a obchvat Banská Bystrica pod 
vedením spoleènosti Granvia Construc-
tion.

27. 4. se uskuteènilo pravidelné ètvrt-
letní setkání manažerù spoleènosti, na 
kterém byla provedena rekapitulace prv-
ních mìsícù letošního roku a byl pro-
jednán výhled na další období.

Ve dnech 14. - 16. 4. se v Brnì usku-
teènilo symposium Mosty 2010 v rámci 
15. stavebního veletrhu, v jehož progra-
mu vystoupilo nìkolik zamìstnancù naší 
spoleènosti. Nejdùležitìjší byl pøíspìvek 
øeditele divize Dopravní stavby ing. An-
tonína Brnušáka o Opravì Karlova 
mostu. Stejnì jako v minulých letech i le-
tos je naše spoleènost partnerem tohoto 
symposia.

24. 4. se naše hokejové mužstvo 
zúèastnilo turnaje PRO CUP. V turnaji, je-
hož se úèastní poloprofesionální týmy, 
obsadili naši 5. místo.

29. 4. se uskuteènilo slavnostní zahájení 
projektu Intenzifikace ÈOV a doplnìní 
kanalizace Strakonice poklepem na 
základní kámen stavby. Akce se úèastnili 
zástupci mìsta Strakonic a dodava-
telských firem. Reealizací je povìøeno 
sdružení firem SMP CZ, Swietelsky, 
s. r. o., a Hochtief, a. s. Jako leader 
sdružení bude stavbu provádìt stø. 57 

Poslední bøeznový týden neodnesl 
„pouze” zimní èas, ale také definitivnì 
po 160 letech možnost poslat telegram. 
Èeská pošta pøestala tuto drahou, 
neefektivní a dnes už v podstatì zby-
teènou službu poskytovat. Zatímco my 
konzervativní jedinci jsme ztráty mož-
nosti pøijít na poštu a poslat telegram ná-
ležitì litovali, všichni ostatní, kterým je 
tento fenomén lhostejný, øíkali: „No a co, 

vždy� každý stejnì pošle SMSku, email, 
nebo tøeba rovnou zavolá. Je to ry-
chlejší, levnìjší a pohodlnìjší”. Když 
jsem se o tom bavil s jedním kolegou, se 
stejnou lhostejností mi øekl to samé. Li-
berál, volnomyšlenkáø, anarchista a ne-
pøítel pomyslil jsem si, a zaèal jsem 
pøemýšlet o tom, co udìlat pro to, aby 
nám zùstal telegram zachován. 
Myslím si, že všichni z nás alespoò jed-

z divize Vodohospodáøských staveb pod 
vedením Libora Potence.

2. 5. se uskuteènilo slavnostní divadelní 
pøedstavení v Divadle Na Fidlovaèce 
„Hvìzdy na vrbì”, které bylo vìnováno 
obchodním partnerùm v rámci oslav 
20 let trvání spoleènosti SMP CZ.

nou zažili tu výjimeènou chvíli, kdy 
u dveøí zazvonil poš�ák a pøinesl tele-
gram. Že se nìkdo narodil, zemøel, že 
nìkdo pøijede èi nepøijede. Malý list na-
žloutlého papíru s èerveným rámeèkem 
formátu A5. Je pryè. Mizí v propadlišti 
dìjin, kam ho poslali ti, o jejichž zrození 
pøinesl zprávu prarodièùm tøeba právì 
telegram. Jaký nevdìk… 
Takto rozlítostnìn jsem si šel „zasur-
fovat” na internet. Aèkoliv jsem hledal 
úplnì jinou informaci, „proklikal” jsem se 
až na www stránky, ze kterých se na mì 
valily otøesné zábìry „znièeného” Karlo-
va mostu. Hned nahoøe svítil velký ná-
pis, že petici podepsalo už 42 347 obèa-
nù. To je ono! Nejmocnìjší zbraní je kva-
litní PR. Telegram mùže zachránit jenom 
dobøe marketingovì zvládnutá záchran-
ná kampaò!
Uvaøil jsem si kafe a zaèal jsem pøe-
mýšlet o strategii. Myšlenka stíhala 
myšlenku a za chvíli jsem mìl pøiprave-
ný plán jak, na koho, v jakých vlnách, 
a jak intenzivnì zaútoèit. Plán to byl dù-
kladný a mezi lidmi (jejichž seznam jsem 
pøipravil bìhem 2 minut), pod kterými se 
už kývala židle, byli i dva vysocí státní 
úøedníci. Pokud nepùjdou sami, donutí 
je k tomu desetitisíce podpisù pod peticí 
umístìnou na webu s pøíznaèným ná-
zvem zachrante-telegram.cz. Webové 
stránky budou podpoøeny fotografiemi 
telegramù z celého svìta, zoufalých vy-
hoøelých manažerù s mobilem u ucha 
a pochopitelnì diskreditujícími PR èlán-
ky o tìch, kteøí nám telegram zrušili. Ob-
vinit kohokoliv z èehokoliv bez dùkazù je 
pøece v naší zemi možné. Celá kampaò 
zaène tiskovou konferencí a trestním 
oznámením na neznámého pachatele 
za možné omezení práva na informaci. 
Jak dùmyslné…
Nepøipomíná Vám to nìco? Pokud ano, 
tak vìzte, že ASORKD pracuje pøesnì 
tímto zpùsobem – ostatnì zástupce této 
asociace mi tajemství jejich „mediálního 
úspìchu” v návalu narcisismu sám pro-
zradil. Jsou zde zjevné duševní pohnut-
ky, proè se tento pán a jeho nejbližší pøá-
telé takto chovají, ale slušní lidé jednají 
„fér” a k takovýmto excesùm se nesníží. 
Možná to vypadá, že se naše spoleènost 
ani další úèastníci opravy Karlova mostu 
nebrání, ale serióznost a obhajoba ne-
spoèívá v tom, èím hlasitìji jsou lživá ob-
vinìní dementována, ale jaké argumen-
ty jsme schopni pøedložit. V pøípadì Kar-
lova mostu jsou všechna obvinìní 

nepodložená a v právním státì také leh-
ce vyvratitelná. 
Karlùv most a telegram pochopitelnì nic 
spoleèného nemají a srovnávat je ani 
nelze, ale spojuje je nostalgie starých 
èasù. Když si prohlížím zažloutlé fo-
tografie Karlova mostu, po kterém se 
nìkdy v dobì ještì pøed první svìtovou 
válkou procházejí dámy v kloboucích, 
nemohu odolat neøíci, že Karlùv most je 
to nejcennìjší, co máme. Nemìl bych 
však zapomenout, že i na tìchto za-
žloutlých fotografiích jsou vidìt záøící 
novì vymìnìné kameny nebo ještì záøi-
vìjší novì provedené spáry. Každá 
oprava (a v 650leté historii Karlova mos-
tu jich bylo) nese znaky své doby. Do-
vedete si pøedstavit Karlùv most bez, pro 
nìj charakteristických, zabarvení pís-
kovcových blokù do desítek rùzných od-
stínù? Dokážete si pøedstavit Karlùv 
most v monotónním jednolitém odstínu 
okrové? 
Kritici opravy nemohou zapomenout to, 
že se kameny nerestaurují. Restau-
rování z jiného úhlu pohledu znamená 
nìèím kámen napatlat, napustit a chy-
bìjící èásti nìèím doplnit. A� se na to dí-
vám zleva nebo zprava, Karlùv most 
není socha, nebo obraz a restaurování 
kamenù, nebudu-li se zabývat jejich 
následnou životností, mùže vést právì 
ke kýèovitosti a i všem obvinìním, se 
kterými je oprava Karlova mostu nyní 
spojována. Opravovali by takto kameny 
pùvodní stavitelé Karlova mostu? 
Telegram se už asi zachránit nepodaøí. 
Není, kdo by za nìj bojoval. Asi proto, že 
by se na boji za záchranu telegramu 
nikdo nijak výraznì nezviditelnil. Karlùv 
most však témìø kohokoliv do novin èi 
televize zaruèenì dostane. Ustupuji 
a alespoò vnitønì požaduji, aby i novo-
dobý nástroj komunikace plnil úlohu kul-
turního dìdictví a respektoval telegram 
jako památku a nositele duchovního 
odkazu minulosti (viz úvodní ustanovení 
Benátské charty). Šancí by pak pro nás 
staromilce mohlo být, kdyby se našel 
nìkdo, komu by mobilní telefony vadi-
ly … 
V dobì, kdy píši tyto øádky, se jedné naší 
kolegyni narodilo miminko. Otec byl u to-
ho a v zápìtí z jeho mobilu odešla zprá-
va na všechny strany o tom, že se naro-
dila holèièka, kolik vážila a mìøila, a jak 
se jmenuje. Krásný okamžik. A teï si 
pøedstavte, že by ten chudák Luboš mu-
sel bìžet na poštu a posílat telegram. 

Pavel Kameník

Oprava Karlova mostu 
je naše mediálnì nej-
více sledovaná stavba. 
Že se nebude jednat 
o jednoduchou zakáz-
ku, jsme vìdìli od sa-

mého zaèátku. Bylo to zøejmé už z toho, 
že pro realizaci byla investorem po 
dlouhých dohadech, vìdeckých pátrá-
ních a rozborech vybrána jiná koncepce 
opravy, než jaká byla uvažována pù-
vodnì. Opravu zaèala pøipravovat Tech-
nická správa komunikací Hlavního mìsta 
Prahy, která byla zároveò správcem této 
národní památky. Na projektu spolu-
pracovala skupina z ÈVUT, vedená profe-
sorem Witzanym. Jejich návrh však ne-
byl pøijat, a to zejména z dùvodu pláno-
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vaných rasantních zásahù do histo-
rických konstrukcí mostu. Jak se 
zanedlouho ukázalo, dalším nedostat-
kem tohoto návrhu bylo to, že opomnìl 
zajistit stabilitu dvou návodních pilíøù 
proti podemletí, u kterých, jako u po-
sledních, nebylo toto zajištìní v historii 
provedeno. I tak však most pøeèkal kata-
strofální povodeò v roce 2002 bez po-
škození. Rozhodnutím vedení mìsta byla 
pøíprava opravy z TSK pøevedena na Od-
bor mìstského investora MHMP. Rada 
mìsta ustanovila Komisi pro opravu Kar-
lova mostu, ve které kromì magistrát-
ních úøedníkù byli i zástupci Èeského 

Most Mìlník (1993)



Po velmi 
složitých 
vyjedná-
v á n í c h  
jsme za-
hájili (ja-

ko subdodavatel pro SaM, 
a. s., È. Lípa) práce na 
stavbì „Sosnová”. Práce 
mìly zaèít v záøí 2009 
a stavba mìla být dokon-
èena do bøezna letošního 
roku. Jedná se o most dél-
ky 314,2 m, nosnou kon-
strukci tvoøí spojitý nosník

o deseti polích. Rozpìtí 
polí je 21 + 3x30 + 36 + 
2x30 + 36 + 32 + 24 m. 
Nosná konstrukce je beto-
nována v deseti taktech. 
SMP CZ na této stavbì za-
jiš�uje dodávku pevné 
skruže, bednìní, betonáž 
a pøedpìtí.
Posuny termínù pøi zaklá-

dání, realizaci spodní stav-
by a zimní poèasí udìlalo 
své. Betonáž druhého po-
stupu jsme zvládli až v mì-
síci bøeznu. V souèasné 
dobì se øeší kolejové výlu-
ky ve spolupráci s ÈD 
a pøedevším s ÈEPS, kde 
žádáme o povolení prací 
v ochranném pásmu, èi 
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o proudovou výluku. Most 
køižuje vedení VVN 220 kV, 
400 kV, 110 kV a 35 kV. 
Tato jednání jsou zdlou-
havá, prodlužují stavbu 
a probíhají na té nejvyšší 
úrovni. Vìøím, že se vše 
podaøí ve zdraví a vèas 
zvládnout.
Abych i já pøi tak složitých 
vyjednáváních nepadl, 
vzal jsem dovolenou a od-
jel do Afriky, kde neexistují 
hodiny, ale mají tam èas. 
Zážitkù, na které se neza-
pomíná, bylo opìt dost. 
Nejvìtší tradiènì u domo-
rodých kmenù, tentokráte 
u rudého kmene Owahim-
bù. Dìvèata udìlají pro 
krásu vše a tak se potírají 
smìsí èervené hlíny a má-
sla. Pøedal jsem jim spon-
zorské dary, udìlal pár 
fotografií a jel dál za krá-
sami Namíbie. Myslím, že 
až vyjde toto èíslo, budete 
se chystat na dovolenou 
již i vy, a tak vám pøeji 
krásné poèasí bez so-
peèných mraèen a mnoho 
zážitkù.

Most v oblasti Spitzkop

svazu inženýrù, ÈVUT Fakulty stavební 
a rovnìž pracovníci Pøírodovìdné fakulty 
Karlovy university v Praze a v neposlední 
øadì i zástupce Národního památkového 
ústavu, ústøedního pracovištì. V první 
etapì bylo pøipraveno zajištìní pilíøù 
èíslo 8 a 9. Spoleènost Zakládání staveb 
práce provedla v letech 2004 až 2005.

V roce 2007 zaèala další èást opravy 
mostu. Logickým postupem by byla 
oprava pilíøù, kleneb a pláštì mostu. 
S ohledem na rychle se zhoršující stav 
zavinìný zatékáním vody do konstrukce 
však byla upøednostnìna oprava mos-
tovky s novou izolací, vozovky na mostì 
a parapetního zábradlí. Ve výbìrovém 
øízení tuto zakázku získala SMP CZ, a. s. 
To byl zaèátek na jedné stranì prestižní 
stavby (málokdo se ve svých referencích 
mùže pochlubit opravou této národní 
kulturní památky), na druhé stranì na-
šich problémù. V žádném pøípadì se 
však nejednalo o problémy pøímo na 
stavbì. Naopak, ze zástupcù objed-
natele, mandatáøe, NPÚ, následného 
správce, odborníkù z PøF UK, podzho-
tovitelù i našeho vedení stavby se po-
daøilo vytvoøit tým, který byl schopen 
operativnì øešit problémy, které tak slo-
žitá stavba pøinášela. Zásadní problémy 
však pøicházely z vnìjšku. Nová kon-
cepce opravy mìla a má své nepøátele 
v autorech nepøijatého øešení, kteøí ne-
uznali nový postup jako správnìjší, a pøi 
každé pøíležitosti jej kritizují. Rovnìž nì-
kteøí památkáøi mají zcela odlišný názor 
na zpùsob opravy. A tak navštívila v roce 
2008 stavbu Památková inspekce Mini-
sterstva kultury a shledala øadu pochy-
bení. Pøes všechny argumenty v odvolání 
vznesené vlastníkem, mandatáøem i ná-
mi, byly závìry inspekce potvrzeny. 
Mìsto si udìlilo za formální nedostatky 
v pøípravì opravy pokutu ve výši 54 tisíc 
korun a vìc byla považována za vyøíze-
nou. Ne však odpùrci opravy. Ti pokraèo-
vali ve svých útocích, pøedevším mediál-
ních. Do hry se vložily Sdružení profesio-
nálních pracovníkù památkové péèe 
a následnì i novì vzniklá Asociace pro 
ochranu a rozvoj kulturního dìdictví. 
A nutno pøiznat, že od èeských médií 
dostali odpùrci dostateèný prostor. V no-
vinách i na televizních obrazovkách se 
objevovaly útoky proti probíhající opravì 
opírající se o lži a polopravdy. V pøípadì, 
že jsme se mìli možnost zúèastnit nìja-
ké debaty s tìmito odpùrci, byl výsledek 
vždy stejný: protistrana nebyla ochotna 
vìcnì debatovat nad fakty. Dlužno do-
dat, že fakta nikdy moc nezajímala ani 
novináøe. Další krok uèinilo Ministerstvo 
kultury. Pro údajnou neèinnost pøedalo 
podnìt Sdružení profesionálních pra-
covníkù památkové péèe k øešení do 
Plznì. Výsledkem je zatím nepravomoc-
nì udìlená pokuta hlavnímu mìstu Pra-
ha ve výši 3,25 mil. Kè za znehodnocení 
národní kulturní památky Karlova mostu 
(kdyby Praha nechala Karlùv most bez 
náhrady zbourat, dostala by pokutu 
v maximální výši 4 mil. Kè). Rozhodnutí 
plzeòských úøedníkù má 49 stran a je 
v nìm napaden použitý nový kámen, 
malta, konstrukce vozovky, rozebírání 

zábradlí i jeho zdìní, izolace, osvìtlení, 
úprava kamenù i jejich neupravování, 
spároøez, šíøka a úprava spár, zkrátka 
vše. Dá se øíci, že plzeòští památkáøi na 
souèasné opravì nenašli jediný klad. 
V souèasné dobì se mìsto brání odvo-
láním. Argumentuje jak procesními chy-
bami správního úøadu v Plzni, tak vìc-
nými výhradami. Je pravdìpodobné, že 
celá pøe skonèí u soudu.
Z tohoto hlediska je pouèné a zajímavé 
se vrátit do historie oprav Karlova mostu. 
Již v prùbìhu stavby došlo ke sporùm 
z dùvodù vlastnictví pozemkù v místech 
napojení mostu na malostranském bøe-
hu. Další záznamy dokládající spory jsou 
z roku 1611. Dùvodem byl návrh na zøí-
zení schodištì vedoucího z Karlova 
mostu na Kampu (pùvodnì toto spojení 
neexistovalo). Po delších debatách byl 
návrh zamítnut a schodištì bylo posta-
veno až pøibližnì po sto letech. V roce 
1890 došlo pøi velké povodni ke zøícení 
pilíøe 5 a 6 a zøícení tøí kleneb. Následné 
opravy se rovnìž neobešly bez sporù. 
Radikální byl návrh na náhradu tøí polí 
mostu dvìma, èímž by se zlepšily prù-
tokové pomìry pod mostem a snížilo se 
tak riziko škod z dalších povodní. Rovnìž 
bylo již v té dobì navrhováno ztužení 
mostu vložením betonové desky do jeho 
konstrukce. Ve všech tìchto pøípadech 
docházelo ke sporùm mezi inženýry 
a památkáøi. Výsledek nebyl nikdy 
výhrou jednoho z nich, vždy to byl kom-
promis. Pøesto byly prosazeny nej-
novìjší technologie (zøícené pilíøe byly 
založeny na kessonech a další byly 
ochránìny kessonovými obálkami) tak, 
aby byla památka zachránìna pro další 
generace. Rovnìž nové dva pilíøe dostaly 
spodní èást z èerèanské žuly místo pù-
vodních pískovcù a z dùvodu lepšího prù-
toku jsou o metr užší, než ostatní. A tak 
se dìlo podle historických podkladù pøi 
všech opravách Karlova mostu. Napøí-
klad pùvodní plošné založení bylo u zøí-
cených pilíøù po povodni v roce 1784 na-
hrazeno døevìnými pilotami. Mnohokrát 
byla mìnìna vozovka a chodníky. Po 
krátkou dobu mìly dokonce litinovou 
dlažbu. Ze studia historických podkladù 
o stavbì mostu a jeho opravách jsem 
došel k následujícím závìrùm:

 To, že Karlùv most dodnes stojí, je zá-
sluha nejen mistrù Otto a Petra Parléøe, 
kteøí konstrukci ideálnì a velkoryse na-
vrhli a postavili, ale i všech generací 
následujících, které o most peèovaly 
a opravovaly jej, a to vždy nejlepšími 
prostøedky, které mìly v dané dobì 
k dispozici.

 Karlùv most si po staletí zanechal zá-
kladní tvar doplnìný v 18. a 19. století 
o sochy a sousoší. To je ale vše. S výjim-
kou výplòového zdiva nad pilíøi, které ne-
byly v prùbìhu dìjin poboøeny povodnì-
mi, bychom tìžko hledali pùvodní kame-
ny mostu v jejich pùvodní poloze. Je do-
loženo, že Karlùv most byl poprvé opra-
vován po povodni, která strhla nìkolik 
obloukù, už krátce po svém dokonèení 
v roce 1432. Od té doby je opravován 
takøka nepøetržitì. Napøíklad poslední 
oprava pláštì probìhla v roce 1988. Z to-
hoto pohledu je dnešní Karlùv most 
pomìrnì velice nehomogenním výsled-
kem tìchto èinností, a to jak z hlediska 
èasu vzniku, tak použitých materiálù.
Všechny tyto opravy jsou historií a histo-
rií bude i ta naše. V pøípadì, že oprava 
bude i nadále provádìna citlivì, to zna-
mená, že její výsledek bude sice vi-
ditelný, ale bude odpovídat celkovému 
výrazu mostu a urèitì nedojde k jeho 
znehodnocení. 

1)

2)

Antonín Brnušák Jindøich Jindra

Studentka z kmene Owahimbù

Sossusvlei - duna

Ilustraèní foto - práce na opravách (2008)



V rámci 
moder-
n i zace  

trati je jedním z mnoha 
objektù umìlých staveb 
budovaných na trati Voti-
ce-Benešov u Prahy stav-
ba nového silnièního mos-
tu v tìsném sousedství 
vlakové stanice ve Voti-
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cích. Naším objednate-
lem je EUROVIA CS, a. s.
Most pøevádí místní komu-
nikaci kategorie MO2k 
6,5/6,5/30 pøes tra� ÈD ve 
smìru Votice-Benešov. 
Jedná se o šikmý most ve 
smìrovém oblouku a ve 
výškovém sklonu. Šíøkové 
uspoøádání na mostì je 
odvozeno z parametrù 
pøevádìné komunikace 
a z rozšíøení objektu o jed-
nostranný chodník. Levá 
øímsa má šíøku 850 mm, 
pravá øímsa pro možnost 
budouc ího  chodn íku  
2 250 mm. Volná šíøka ko-
munikace mezi zvýšenými 
obrubami je 6 350 mm. 
Celková šíøka mostní kon-
strukce je 9 480 mm. Opì-
ry mostu jsou umístìny 
svislým lícem rovnobìžnì 
s osami kolejí, svìtlost 
mostu je 25 501 mm, vol-
ná výška pod mostem 
7 155 mm. Pod mostem se 
nachází dvoukolejná že-

leznièní tra� a jedna vleè-
ková kolej. Pøi výstavbì 
objektu bude provozována 
jedna stávající kolej.
Založení mostu je na že-
lezobetonových deskách 
tl. 1 200 mm. Spodní stav-
bu tvoøí železobetonové 
opìry se zavìšenými 
køídly a pøiléhajícími sva-

hovými køídly z úhelní-
kových zdí. Nosná kon-
strukce je navržena z oce-
lových svaøovaných nosní-
kù, které jsou spøaženy se 
železobetonovou deskou 
jako prostý nosník o jed-
nom pol i  o  rozpìt í  
24,15 m. Nosná konstruk-
ce je v jednostranném po-
délném spádu 4 % z dùvo-
du nivelety pøevádìné 

konstrukce a v pøíèném 
sklonu 2,5 % z dùvodu 
klopení konstrukce.
Základními prvky ocelové 
konstrukce je 5 plnostìn-
ných svaøovaných nosníkù 
s osovou vzdáleností 
1,7 m, které jsou ztuženy 
5 mezilehlými pøíèníky 
a 2 koncovými pøíèníky. 
Konstrukce bude na stav-
bu dovezena ve dvou 
montážních celcích v po-
mìru 3 + 2, na stavbì bu-
dou oba celky svaøeny 
a osazeny jako jeden celek 
na skruže PIŽMO. Ocelo-
vou konstrukci pro nás vy-
rábí a montáž provádí D 7. 
Na základì požadavku in-
vestora jsme zahájili práce 
koncem listopadu 2009. 
Zemní práce pro první 
opìru se nám podaøilo 
provést ještì za pøíznivého 
poèasí, avšak betonování 
základu již bylo za teplot 
hluboko pod bodem mra-
zu. Za dodržení zimních 
opatøení se betonáž poda-
øila a všichni jsme mohli 
v klidu strávit Vánoce. 
V lednu letošního roku 
jsme zahájili práce døíkem 
první opìry. Betonáž pro-
bìhla v první polovinì 
února, ale poté jsme prá-
ce museli pozastavit, jeli-
kož bylo nutné provést zá-
syp opìry, na který nebylo 
opravdu vhodné poèasí. 
V souèasné dobì (koncem 
bøezna) jsme provedli 
realizaci køídel a èekáme 
na odstranìní kolejí, které 
nám brání v zahájení prací 
na druhé opìøe. Ty by 
mìly být zahájeny v po-
lovinì dubna. Montáž oce-
lové konstrukce probìhne 
14. 6. 2010 v úplné výluce. 
Ta bude trvat do 17. 6. a do 
té doby musíme provést 
bednìní spøažené desky, 
abychom neohrozili ná-
sledný provoz na trati. 
Most by mìl být uveden do 
provozu 15. srpna 2010. 
Poté bude následovat de-
montáž stávajícího mostu.

Most urèený k demolici

Rozpracovaná opìra O2

Ladislav Mucha

SO 203 – jedná se o segmentový most 
o 15 polích založený na velkoprùmì-
rových pilotách, délky nosných kon-
strukcí 763,4 a 761,7 metrù a výškou 
mostu 31,5 metru. Po všech problémech 
v zaèátku stavby se podaøilo stavbu za-
hájit v listopadu 2009 a termín uvedení 
do provozu je 28. 9. 2011. 

Momentálnì se intenzivnì pracuje na 
dokonèení opìry 1 a startovacích blokù 
pro montážní soubor, stejnì tak i na pøe-
kladišti segmentù za opìrou se 100 me-
try kolejové dráhy a plánovaným portá-
lovým jeøábem. Blížíme se k dokonèení 
pilotového založení, které èítá 772 pilot 
a nejvìtší délkou piloty 25 metrù. Seg-
menty na tento most bude vyrábìt VMS 
Brandýs nad Labem. 

SO 204 – je most nosníkový o 16 polích 
založený na velkoprùmìrových pilo-
tách. Nosná konstrukce levého i pravého 
mostu je dlouhá 499 metrù a její výška je 
16 metrù. Zahájení a termín dokonèení 
jsou stejné jako na pøedchozím objektu.
Stávající rozestavìnost je dokonèování 
404 ks pilot a pøipravujeme se na osa-

RYCHLOSTNÍ CESTA R1, II. ÚSEK SELENEC-BELADICE SO 203 A 204
MOSTY REALIZOVANÉ D 4 
V RÁMCI PROJEKTU PPP

DIVIZE 4 

SO 203 - celkový pohled

SO 203 – startovací èásti spodní stavby

zení prvních 8 polí 
nosníkù. Do konce 
tohoto roku plánuje-
me dokonèit obì 
nosné konstrukce 
s celkem 386 nosníky.

Celkový pohled SO 204

Vìøím, že oceníte snahu nezatìžovat Vás 
zbyteènými textovými pasážemi, proto-
že nejkrásnìjší knížky jsou obrázkové. 
I pøes to myslím, že výše zmínìné klade 
na celý realizaèní tým velmi vysoké ná-
roky a vìøím, že se zde i dokonale zúroèí 
všechny kolegiální vztahy mezi divizemi 
a ostatními spoleènostmi.

Pevné nervy a úspìchy pøeje realizaèní 
tým D 4.

Luboš Lobík

SO 204 – z druhé strany

Zemní práce

Obec Okrouhlá se 
rozkládá cca 7 km vý-
chodnì od Chebu, na 
pravém bøehu rekrea-

èní nádrže Jesenice, v jejím ochranném 
pásmu, v místì vtoku Jesenického poto-
ka. V charakteristické venkovské zástav-
bì v souèasnosti kolísá poèet obyvatel 
obce kolem èísla 240. Tento poèet se ve 
výhledu má zvýšit na 400 – 500 obyva-
tel. V souèasné dobì jsou v obci dvì 
malé ÈOV. Štìrbinová nádrž v majetku 
CHEVAK Cheb a MÈOV Pozemkového 
fondu M. Láznì. Z místního šetøení vy-
plývá, že stokovou sí� lze spíše oznaèit 
za smíšenou. Vyèištìné odpadní vody se 
vypouštìjí do Jesenické nádrže. K odvá-
dìní deš�ových vod užívá obec Okrouhlá 
systém pøíkonù, struh a propustí.
Poloha ÈOV je navržena mimo obytné 
území, objekt je zcela zakryt. Souèástí 
stavby budou pøípojky energie, vody, ka-

nalizace a pøíjezdové komunikace. Hy-
gienické ochranné pásmo bylo vymeze-
no kružnicí o polomìru 50 m. Narušená 
zeleò pøi provedení stavby bude na-
hrazena náhradní výsadbou. Stavba bu-
de oplocena. K umístìní stavby 
v ochranném pásmu II. B pøírodních lé-
èivých zdrojù Františkovy Láznì a v chrá-
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nìném území dobývacích prostorù 
hnìdého uhlí nebyly v prùbìhu projed-
návání vzneseny žádné námitky. Bylo 
vydáno souhlasné, závazné stanovisko 
k zásahu do významného krajinného 
prvku, povolení k vykácení náletové ze-
lenì v prostoru ÈOV a souhlasné vy-
jádøení SCHKO Slavkovský les.

Zadavatel a investor zakázky „Okrouhlá 
ÈOV a kanalizace” je Chevak Cheb, a. s. 
projektantem Vodohospodáøský podnik, 
a. s. Naše spoleènost provádí stavební 
objekty a dodavatelem technologické 
èásti vèetnì SØTP je podzhotovitel K&H 
KINETIC, a. s. V rámci zadání provádíme 
následující objekty.

Objekt je založen na spoleèné základové 
desce. V suterénu je umístìna èerpací 
stanice s pøedsazeným lapákem písku 
akumulaèní nádrže, (rychlofiltr), akumu-
lace prací a provozní vody. V nadzemní 
zdìné èásti jsou umístìny prostory stro-
jovny, místnost obsluhy s rozvadìèem 
a sociální zaøízení. Zakrytí objektu bude 
provedeno zateplenou konstrukcí døevì-
né sedlové støechy s krytinou. Veškeré 
el. zaøízení ÈOV se napojí z rozvadìèe RH 
umístìného v místnosti obsluhy. El. zaøí-
zení technologie bude ovládáno øídicím 
systémem. V pøípadì potøeby bude mož-
né ovládat jednotlivá zaøízení ruènì 
z místních deblokaèních skøínìk. Objekt 
ÈOV bude vybaven vnitøním záøivkovým 
osvìtlením, pøímotopnými tìlesy pro 
temperování, zásuvkovým rozvodem 
a venkovním osvìtlením, jehož svítidla 
budou upevnìna na fasádì budovy. Bu-
dova bude opatøena hromosvodem na-
pojeným na spoleèné okružní uzemnìní. 
Elektroinstalace bude v objektu vedena 
v plastových instalaèních kanálech 
a vkládacích lištách upevnìných na 
stìnách. 
Vìtrání bude pøirozené, køídly oken. 
Prostor biologického èištìní bude od-
vìtrán pøes dva otvory v obvodovém zdi-
vu. Otvory budou kryty zvenku krycí 
møížkou s pevnými šikmými lamelami 
a na vnitøní stranì møížkou s pevnými 
rovnými lamelami. Nadstropní pùdice 
budou odvìtrávány pøes prùvìtrníky ve 
štítovém zdivu. Stìnový odsávací venti-
látor bude osazen do místnosti WC. Fa-
sádní barva budovy bude v odstínu 
svìtle modrá (RAL 5012). V rámci nátìru 
fasády se provede nápis provozovatele 
ÈOV na štítové stìnì.

Práce sestávají z pøepojení stávající sto-
ky KT 250 do nové stoky „A”. V paženém 
výkopu v rámci vnìjších rozvodù ÈOV je 
položeno 267 m kameninového potrubí 
DN 250. Dále bude provedena sanace 

Jedná se o stavbu zajiš�ující èištìní pøi-
vedených splaškových odpadních vod. 
Mechanicko-biologická linka ÈOV s nitri-
fikací, denitrifikací a dosazovací nádrží 
doplnìná 3. stupòem èištìní – che-
mickým srážením zbytkového fosforu, ve 
výhledu doplnìnou pískovou filtrací by 
mìla splnit ukazatele k vypouštìní vy-
èištìné vody do rekreaèní nádrže Jese-
nice.

Objekt ÈOV

Splašková stoka „A”

stávající štìrbinové nádrže, která umož-
ní instalaci kalového èerpadla. Rovnìž 
probìhnou úpravy stávajících šachet, 
pøevedení stávajících odpadù do nového 
výustního objektu a zrušení stávajícího 
kanalizaèního pøivadìèe.

Vodovodní øad délky 140 m je napojen 
na obecní vodovodní øad uložený v silnici 
vedoucí do èásti Jesenice. Vlastní vodo-
vodní pøípojka bude položena na území 

ÈOV, v délce asi 15 m. Vše PE  63x5,8.

Elektropøípojka je navržena v souladu 
s podmínkami stanoviska ÈEZ Distribu-
ce, a. s. Kabel elektropøípojky bude na-
pojen v rozvadìèi nové kioskové trafo-
stanice 22/0,4 kV, 250 kVA, kterou ÈEZ 
Distribuce vybuduje v blízkosti lokality 
projektovaných rodinných domù v obci 
Okrouhlá. Kabel elektropøípojky (AYKY 
3 x 120 + 70) bude veden v zemi podél 
místní komunikace, v chránièce pøekøíží 
pode dnem trasu Jesenického potoka. 
Dále bude elektropøípojka vedena do 
areálu ÈOV, kde bude ukonèena v pilíøi 
s pojistkovou skøíní a elektromìrovým 
rozvadìèem. Tento zdìný pilíø se postaví 
v líci oplocení ÈOV vlevo od vjezdových 
vrat. Délka elektropøípojky èiní 490 m.

Komunikace je zaøazena mezi komuni-
kace místní s funkcí obslužnou (C3) s na-
vrhovanou rychlostí do 30 km/h. Oblou-
ky a otoèka jsou navrženy o R = 10 m, 
niveleta komunikace se pohybuje od 
1,17 % do 6 %, její celková délka je 
138,50 m + 50 m. Povrchové vody bu-
dou odvedeny z komunikace do podél-
ného žlabu, pøes vpus� a ocelové potrubí 
ø 400 délky 15 m do vsakovacího drénu 
zøízeného v úrovni terénu. 

Návrh terénních úprav je veden snahou 
o vyrovnání terénního reliefu. Náplní 
této èásti stavby je provedení koneèných 
terénních úprav v prostoru ÈOV, zabez-
peèení staveništì pøed úèinky srážkové 
vody a ozelenìní areálu. Upravená plo-
cha bude oseta trávou a doplnìna vý-
sadbou døevin.

Areál ÈOV bude po obvodu oplocen 
plotem z ocelového pozinkovaného ple-
tiva s povrchovou úpravou poplastová-
ním, barva tmavì zelená. Pøístup do 
areálu bude pøes jednu vjezdovou bránu 
a branku.

Vodovodní øad a pøípojka

Ø

Elektropøípojka, NN

Pøíjezdová komunikace

Terénní práce

Oplocení

Od záøí 2009 se D 7, støe-
disko Nuèice podílí na 
stavbì silnice R6 Sokolov-
Tisová, SO 201, dvou spo-
j itých sedmipolových 
mostù pøes silnici III/2124 
a potok Tisová, které reali-
zuje D 1, støedisko Ing. 
Popsimova ve sdružení fi-
rem SMP CZ, a. s., EURO-
VIA CS, a. s., SWIETEL-
SKY, a. s., a BERGER BO-
HEMIA, a. s.
Pøedmìtem naší vnitro-
podnikové subdodávky je 
podskružení pro betonáž 
nosné dvoutrámové kon-
strukce (z lehèeného be-
tonu) výše jmenovaného 
mostního objektu SO 201, 
který je betonován po jed-
notlivých polích s konzolou 
délky 8,0 m v dalším poli, 
a dodávka posuvného 
bednìní nosné konstrukce 
z materiálu ALPI (dále jen 
„podskružení”).
S pøihlédnutím k místním 
podmínkám a technologii 
výstavby je navržena 

 D 7, pøe-
stavná skruž z materiálu 
PIŽMO a ocelových nos-
níkù. 
Založení skruže využívá 
v maximální možné míøe 
patek pilíøù a základových 
ústupkù opìr. Z dùvodu 
komplikovaných základo-
vých pomìrù jsou mezi-
bárky založeny na ocelo-
vém roštu osazeném na 
ètveøici vrtaných pilot 
ø 1 200 mm délek 20,0 - 
27,0 m. Vzhledem ke špat-
ným výsledkùm zatìžova-
cích zkoušek zkušebních 
pilot byla po dohodì s pro-
jektantem mostu kon-
strukce roštu navržena ja-
ko tøívrstvá tak, aby umož-

støe-
diskem projekce

cí hydraulických lisù.
Vodorovná nosná kon-
strukce skruže je navržena 
z nosníkù HE 1000 B, 
IP 100 B2 (tzv. ruský IP 
nosník) a I 500 pøi max. 
délce 24 m. Jejichž pùdo-
rysné rozmístìní je ve sho-
dì jednak se statickým 
výpoètem, tak s paramet-
ry posuvného bednìní. 
Navázání betonážních tak-
tù se provádí pomocí závì-
sù, které jsou navrženy 
z dvojic ocelových nosníkù 
IP 100 B2 a I 500 délky 
14,0 m s mezerami min. 
50 mm pro prùchod tyèí 
Dywidag WR St 950/1050 
ø 32 mm délky 7,0 m. 
Jejich umístìní je cca 
500 mm od koncù konzol. 
Horní nosníky závìsu 
(IP1 00 B2) jsou osazeny 
na vyrovnávku z betonu 
C20/25 tak, aby ležely na-
prosto vodorovnì. Podvla-
ky z nosníkù I 500 se za-
vìsí na tyèe DYWIDAG. 
Pro pøenesení sil do stojin 
nosníkù se používají sva-
øence z profilù U 180 délky 
minimálnì 0,6 m. Pøíèné 
rozmístìní 8 ks tyèí je 
ovlivòeno polohou nosní-
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òovala rektifikaci mezi-
bárek bìhem betonáže 
taktù až do jejich pøede-
pnutí pomocí hydraulic-
kých lisù. Pøi betonáži 
prvního taktu však nedo-
šlo k žádnému poklesu, 
a proto se od tohoto výše 
jmenovaného postupu pøi 
dalších betonážích ustou-
pilo.
Svislou nosnou konstrukci 
skruže tvoøí bárky PIŽMO. 
U opìr jsou jednoøadé, 
ostatní jsou dvouøadé 
s podélnými vzdálenost-
mi øad stojek 3,72 m 
a 5,44 m. Pøíèné vzdále-
nosti sloupkù jsou 2,0 m. 
Všechny bárky mají vo-
dorovné jednovrstvé hla-
vice. Založení bárek je na-
vrženo na nánožkách N2 
a N3 osazených na pomoc-
ném pískovém odskružo-
vacím zaøízení. Pouze jed-
noøadé bárky u opìr, kte-
ré jsou funkènì pøikotveny 
a rozepøeny k opìøe, jsou 
založeny na roštových 
nosnících, osazených na 
betonových vyrovnávkách 
provedených na základo-
vých ústupcích, jejichž od-
skružení se provádí pomo-

Pavel Veèerka Tomáš Chlasták

kù skruže, konstrukcí po-
suvného bednìní a v ne-
poslední øadì i tvarem 
nosné konstrukce. 
V dobì, kdy píši tento text, 
je skruž nasazena pro be-
tonáž 4. betonážního tak-
tu a pøesunu bednìní do 
5. betonážního taktu na le-
vém mostì, což pro všech-
ny zúèastnìné zamìst-
nance znamená, že do 
konce roku 2010 je vìtší 
polovina prací pøed námi. 
A tak bych všem rád po-
pøál hodnì štìstí v rea-
lizaci zbylých betonážních 
taktù nosné konstrukce 
a mnoho sluneèních dnù 
a ukáznìných øidièù, které 
tato stavba urèitì moc po-
tøebuje. 



Již v pøedstihu pøed 
termínem odstavení 
stávajících blokù 21 
a 22 byla zahájena dne 
1. 3. 2009 II. etapa 
stavby KO ETU II – 
OB11 STAVBA.
Základním pøedpokla-

dem pro zahájení a pokraèování prací 
II. etapy bylo uzavøení smluvního dodat-
ku, který øeší termíny plnìní, financování 
díla a hlavní pøedmìt a rozsah jednotli-
vých stavebních pøipraveností II. etapy 
díla, .
Oproti I. etapì, kdy v prùbìhu realizace 
doznávala realizaèní dokumentace øady 
zmìn, je nyní vzhledem k tomu, že se ve 
II. etapì jedná pøedevším o tzv. zrcadlo-
vé (blokové) stavební objekty I. etapy, 
co do projekèních a technických podkla-
dù jasný zpùsob a rozsah pøedmìtu 
plnìní. Vìtšina neblokových stavebních 
objektù již byla realizována v I. etapì, 
èímž se rozsah II. etapy znaènì zjedno-
dušil.

Nesporným pøínosem je vytvoøení tzv. 
„knihy stavebních pøipraveností”, která 
je nedílnou souèástí smlouvy o dílo, v níž 
je jednoznaènì specifikován pøedmìt 
a hranice dodávky stavební pøiprave-
nosti s odkazem na pøíslušnou èást rea-
lizaèní dokumentace. 
Vzhledem k tomu již nedochází ke vzá-
jemným nesrovnalostem s ostatními ob-
chodními balíèky, pro které je daná sta-
vební pøipravenost realizována, a pøedá-
vání stavebních pøipraveností probíhá 
bez komplikací v pøedstihu pøed termíny 
uvedenými ve smlouvì o dílo.
S objednatelem byl jasnì nastaven 
režim pravidelného týdenního vyhodno-
cování harmonogramu za úèasti ostat-
ních klíèových dodavatelù, kde je jak 
zhodnocován stav plnìní jednotlivých 
èinností dle harmonogramu, tak také 
probíhá koordinace s ostatními obchod-
ními balíèky pøi pøedávání a pøejímání 
pracoviš�. Zároveò je lépe ze strany 
objednatele koordinován soubìh sta-
vebních prací s pracemi ostatních do-
davatelù.
Podstatná èást II. etapy díla vychází ze 
zmìnových øízení. Jednou z hlavních vý-
hod však je již výše zmínìná a v pøed-
stihu zpracovaná realizaèní dokumenta-
ce, která zahrnuje pøevážnou èást zmìn. 
Další klíèovou výhodou jsou zavedená 
pravidla cenotvorby pøedmìtných zmìn. 
Na druhou stranu v prùbìhu této etapy 
vzniká velké množství tzv. drobných ví-
ceprací. Vedle opakujících se èinností 
blokových objektù I. etapy díla se pøede-
vším jedná o požadavky objednatele nad 
rámec pøedmìtu OB11, vyplývající z pøi-
pravované kolaudace I. etapy a pøejí-
macích øízeních mezi objednatelem 
a provozovatelem. Pøestože jsou tyto 
drobné vícepráce velmi èasto èasovì 
napjaté od okamžiku jejich vzniku až po 
dokonèení, daøí se nám je plnit v dohod-
nutých režimech. 

s investorem
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K samotnému prùbìhu realizace II. eta-
py KO ETU II – OB11: práce byly zahá-
jeny již v pøedstihu v loòském roce 
v bøeznu, kdy byly jako první zahájeny 
stavební objekty zauhlování (pøesypná 
vìž è. 5, kanál pasù T10A, B, kanál pasu 
T 30, 31 a skládky uhlí è. 3). Postupnì 
byly zahajovány další stavební objekty 
II. etapy, a to v èervnu kabelový kanál na 
ETU I., v èervenci byl zahájen kabelový 
most OJ1 a v prosinci byly zahájeny sa-
nace železobetonových konstrukcí ve 
strojovnì – sanace stropní konstrukce 
v suterénu objektu.
V roce 2010 byla postupnì zahájena rea-
lizace i na ostatních stavebních objek-
tech elektroodluèovaèù, rozvodny 
elektroodluèovaèù, základù kouøových 
ventilátorù, které realizuje jako subdo-
dávku firma SKANSKA CZ, a. s., a pokra-
èují práce na hlavním výrobním bloku 
v objektu strojovny.
V souèasné dobì je tìžištì stavebních 
prací soustøedìno ve strojovnì v oblasti 
sanací podzemních betonových kon-
strukcí suterénu a kabelových kanálù, 
které prostøednictvím VNS realizuje divi-
ze D 3, støedisko 32 p. Foltýna, a v rea-
lizaci stavebních pøipraveností pro nava-
zující obchodní balíèky è. 7, 61 a 8 spo-
leènì s ostatními èinnostmi na strojovnì, 
které realizuje subdodavatel firma 
METROSTAV, a. s.
Po stavební stránce bude objekt stro-
jovny kompletnì dokonèen v srpnu le-
tošního roku. Hlavní objem prací na 
OB11 (cca 80 % stavebních objektù) bu-
de dokonèen do konce srpna letošního 
roku.
Zároveò budou v letošním roce splnìny 
veškeré stavební pøipravenosti II. etapy.
Doposud se daøí plnit nároèné smluvní 
termíny, za což mým spolupracovníkùm 
patøí podìkování.

Termín dokonèení a pøedání II. etapy KO 
ETU OB11-STAVBA byl objednatelem 
stanoven na termín 15. 7. 2011.
Vzhledem k výše uvedeným skuteè-
nostem jsem velkým optimistou a vìøím, 
že ve II. etapì nebude docházet k pøí-
padným komplikacím jako v etapì první 
a její prùbìh bude podstatnì hladší. Do-
savadní vývoj postupu prací všech 
úèastníkù výstavby KO ETU II nasvìd-
èuje tomu, že se všichni snaží pouèit 
z krizových situací I. etapy, vyvarovat se 
minulých chyb a kolizí a u blokových 
(zrcadlových) objektù zrychlit a zkvalitnit 
jejich realizaci. O dalším vývoji na stavbì 
II. etapy KO ETU II v nìkterém z dalších 
zpravodajù.

Jiøí Kratochvíl

Jedním z nejstarších zpùsobù pevného 
nebo pohyblivého spojení je nýtování. 
V archeologických muzeích jsou dodnes 
dochovány pøedmìty z doby bronzové 
s nýtovanými spoji. Rozmach nýtování 
nastal ve druhé polovinì 19. století, kdy 
se nýtování  uplatnilo u všech ocelových 
stavebních konstrukcí a pøi výstavbì lo-
dí. Rozmach pokraèoval i v první polovi-
nì 20. století, kdy se zaèala stavìt le-
tadla, a ta si bez nýtovaných spojù nelze 
pøedstavit. S postupem èasu a rozvojem 
šroubovaných spojù a svaøování se zdá-
lo, že tyto zpùsoby spojování dílù kon-
strukcí nýtování úplnì vytlaèí. Ale vzhle-
dem k výhodám nýtovaných spojù – jsou 
levnìjší než šroubované, jsou odolnìjší 
pøi chvìní konstrukcí, nejsou tak køehké 
jako svaøované spoje nýtování nachází 
uplatnìní i v dnešní dobì. I když je nutné 
øíci, že se uplatní hlavnì pøi opravách 
stávajících ocelových stavebních kon-
strukcí, ocelových nádrží a podobných 
výrobkù vzhledem k další své výhodì, že 
technologický cyklus mùže být od skoro 
rukodìlné èinnosti po jednom nýtu až po 
plnì automatický provoz prùmyslových 
nýtovaèek. V rámci hlavního zpùsobu se 
nýtování dìlí na pøímé, kdy se èást jed-
noho dílu roznýtuje v otvoru druhého dí-
lu, a nepøímé, kdy se pro spojení dvou 
dílù použije tøetí samostatný díl - nýt.
V rámci hledání možností rozšíøení vý-
robního programu v naší výrobnì ocelo-
vých konstrukcí v Berounì jsme naší roz-
sáhlou marketingovou èinností zjistili po-
ptávku investorù, provozovatelù a správ-
cù stavebních investic po dodavatelích 
nýtovaných spojù. Rozhodli jsme se pro-
to, že vytvoøíme projektový tým na za-
vedení systému nýtovaných spojù. Sta-
novili jsme si cíle a termíny pro jejich 
splnìní, jednalo se o zajištìní podkladù 

– 
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pro nýtování, vypracování systému ja-
kosti s podrobným technickým pøedpi-
sem pro provádìní, zajištìní vlastního 
výrobního zaøízení a samozøejmì za-
jištìní kvalitního pracovního personálu 
vèetnì zkušeného technika. Výstupem 
a závìreèným bodem v této pøípravné 
fázi výroby mìla být certifikace a získání 
oprávnìní v podobì rozšíøení Velkého 
prùkazu zpùsobilosti o „písmeno” k (ný-
tované spoje). Nebyl to úkol snadný, je 
velký nedostatek odborné literatury, 
prakticky jsem byl jedním z mála z tìch, 
kteøí si nýtování pamatují - v letech 1972 
a 1973 se provádìla rozsáhlá výmìna 
nosných prvkù pøíhradové konstrukce 
Èechova mostu v Praze, na které jsem 
tehdy pracoval. Nebyl znám výrobce 
zaøízení, kdo jej vlastní a chybìly další 

ZVLÁDLI JSME TO

vstupy pro splnìní tohoto úkolu. Postup-
nì èlenové projektového týmu ale za-
jistili potøebnou odbornou literaturu, 
našli osoby, které nýtovat umí, ve spo-
leènosti jsme zakoupili zaøízení v podobì 
strojního vybavení, ruèního náøadí 
s množstvím rùzných podpìrek, hla-
vièníkù, hlavièkáøù, pneumatických 
a hydraulických kladiv, výhnì a nakonec 
jsme našli i výrobce a dodavatele nýtù. 
Po necelých ètyøech mìsících práce pro-
jektového týmu jsme úspìšnì absol-
vovali certifikaci a získali jsme rozšíøení 
daného oprávnìní. Jsme tak plnì pøipra-
veni realizovat zakázky na opravách oce-
lových nádrží, rekonstrukci rùzných sta-
vebních ocelových konstrukcí a hlavnì 
zakázky pøi revitalizaci velikého množství 
ocelových mostù na silnicích a železni-
cích v naší republice i v zahranièí, které 
mají nýtované spoje.

Václav Krauz

Je jaro 2010 a znovu se 
stavby rozbíhají na 100 %, 
ta naše hlavní zakázka bì-
ží na 130 %.
Je to už 17 mìsícù, co se 
vìnuji slovenskému pro-
jektu PPP R1, a poøád je 
nìco, co mne pøekvapí. 
Zakázky, které všichni 

dobøe známe, a teï mys-
lím na zakázky v oblasti 
dopravních staveb, jsme 
vìtšinou realizovali pro 
stát prostøednictvím ØSD, 
(na Slovensku Národná 
dia¾nièná spoloènos�), pøí-
padnì pro mìsta a kraje 
prostøednictvím správ 
ØSD, OMI, TSK, KÚ atd. 
Všechny tyto akce mìly 
spoleèného jmenovatele 
a to byla realizace podle 
FIDICu anebo všeobec-
ných obchodních podmí-
nek. Na této stavbì je 
všechno jiné - tady se 
opravdu staví (a to doslo-

va) podle požadavkù 
objednatele. Jeden den 
platí TKP, ale druhý den 
platí dnes již zrušená STN. 
Staví se zde podle velice 
pøísných pravidel, o kvalitì 
a technologii nemluvì. 
Kontrola BOZP, ochrany 
životního prostøedí, požár-
ní ochrany je zde dotažena 
dál než k dokonalosti.
Tohle všechno probíhá 
pod taktovkou tøí skupin 
dozorù, a to skupiny naše-
ho objednatele - spoleè-



nosti Granvia, skupiny ne-
závislých dozorù Arcadis 
a samozøejmì dozoru 
bank, které stavbu finan-
cují. Každá z tìchto skupin 
má své specialisty na tech-
nologii, kvalitu, BOZP, fak-
turaci atd. Myslím, že zku-
šenost všech kolegù, kteøí 
pracují na projektu PPP, je 
stejná a v budoucnu by je 
na „bìžných projektech” 
nemìlo nic pøekvapit. Ob-
divuji kluky v terénu, za-
mìstnance SMS, kteøí spo-

lu se mnou prošli velikou 
zmìnou za posledního pùl 
roku ve fungování SMS. 
Jednak je to práce na nové 
zakázce, která není jedno-
duchá, ale naopak hekti-
cká, dále je to zmìna ve-
dení spoleènosti, zavedení 
nového systému IMS, no-
vých pravidel a smìrnic, 
zpøísnìní rozpoètových 
kontrol a zmìna rozpoèto-
vání staveb a spousty dal-
ších vìcí. Všem patøí velký 
dík za zvládnutí tìchto 
zmìn. Vzhledem k veli-

kosti projektu velice úzce 
spolupracuje SMS a SMP 
CZ. Na Slovensko to pøi-
vedlo øadu odborníkù 
z mateøské firmy, a� už 
prostøednictvím pracovní-
ho pomìru u SMS, nebo 
prostøednictvím D 1 a D 4 
mateøské spoleènosti. 
Myslím, že místní kolegové 
pochopili v nás „cizincích” 
pomocnou ruku na dobu 
nezbytnì nutnou a spolu-
práce mezi námi všemi je 
bezvadná. Tento projekt 
ukazuje velikou sounále-

Karlùv most trpí… nejen stáøím 
a vlivem škodlivého prostøedí, ale 
také projevy nejrùznìjších zájmo-
vých skupin a médií, ve kterých se 
sem tam objeví èlánek, èi reportáž, 
po jejichž pøeètení a shlédnutí mù-
žeme nabýt dojmu, že se Karlùv 
most nedoèká léta… Uvìdomíme-li 
si, že v dnešní dobì není poptávka 
po dobrých zprávách, že v kurzu 
jsou zprávy šokující, pak je jasné, 
že obrana proti takovýmto vý-
myslùm a fámám je nìco jako boj 
s vìtrnými mlýny. Pøesto se trpìli-
vì snažíme tìmto fámám bránit 
a postupnì jednu po druhé vyvra-
cet… 
„Causa Karlùv most” nabrala nový smìr, 
který odstartovala komise Krajského 
úøadu v Plzni, kam Ministerstvo kultury 
pøedalo celou záležitost k dalšímu šetøe-
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ní. Dva úøedníci z Plzeòského krajského 
úøadu prošli bìhem 2 hodin Karlùv most 
a na základì této dvouhodinové prohlíd-
ky (a následnì i shlédnutí www stránek 
odpùrcù opravy) sepsali 47 stránkové 
Rozhodnutí o udìlení pokuty za znièení 
Karlova mostu. Je asi zbyteèné hodnotit 
úroveò tohoto Rozhodnutí a i úroveò dù-
kazního materiálu (který v podstatì ne-
existuje, protože veškerá obvinìní jsou 

žitost zamìstnancù SMS 
a D 1 a D 4, kteøí se semkli 
a spoleènì bojují za 
úspìch celého projektu.
A� se to na první pohled 
zdá pøirozené, že Slováci 
a Èeši jsou pøece jeden ná-
rod, tak je nutno pøipome-
nout dlouhou dobu od roz-
dìlení obou republik a roz-
dílný vývoj obou zemí. Je 
potøeba z èeské strany 
chápat, že jsme zde na ná-
vštìvì, a svou reputací si 
získávat uznání sloven-
ských kolegù. Píši o spolu-
práci Slovákù a Èechù, ale 
je nutno napsat i o spolu-
práci tìch mladších a døíve 
narozených.
SMS má velice nízký vì-
kový prùmìr svých za-
mìstnancù, což s sebou 
pøináší spoustu energie, 
nápadù, ale také horké 
hlavy. Zkušení a dlouholetí 
zamìstnanci naší matky, 
a je nutno jmenovat 
V. Brejchu, M. Kauera, 
I. Batala, J. Kleèku, L. Šmí-
da jsou studnicí zkušeností 
a zároveò jsou velice otev-
øení nám mladším poradit 
a pomoci pøi øešení našich 
každodenních úkolù.
Takže závìrem je konsta-
tování, že rùzné národy, 
rozdílné generace a SMS 
se SMP spolu umí a na PPP 
to i dokazují. 

Ludìk Borový

položená do roviny pocitù a jakýchkoliv 
nekonkrétních a nemìøitelných osoèová-
ní), ale urèitì je vhodné si tento doku-
ment na stránkách odpùrcù opravy najít 
a pøeèíst. Ètenáø si mùže sám udìlat ná-
zor na úroveò všech obvinìní a také i na 
ty, kteøí opravu kritizují.
Objednatel se vùèi Rozhodnutí Krajské-
ho úøadu v Plzni odvolal, souèástí odvo-
lání byly i technické argumenty vyvrace-
jící veškerá obvinìní smìøující k vlastní-
mu provedení opravy. Zde je jejich první 
èást:
1. Strojovì zpracovávané kamenné 
bloky, aniž by byly dopracovány 
ruènì, bez zøetele k tradièním 
postupùm použitým u dochova-
ných kamenù.
Strojové zpracovávání kamenných blokù 
není novodobá metoda, která se používá 
pøi této opravì. Lanovou pilou (v daleko 
primitivnìjší podobì než dnes) byly ka-
meny dìleny již ve 14. století, pilou 
pohánìnou strojem se pískovec øezal již 
v 19. století. Je to proces, kdy dochází 
k dìlení materiálu. Rozhodující je pocho-
pitelnì následné dopracování tvaru a po-
vrchová úprava. Komise složená ze zá-
stupcù NPÚ vybrala z pøedvedených tra-
dièních kamenických technik tzv. „ŠALÍ-
ROVÁNÍ”. Záznam o výbìru (z 6. 11. 
2007) je k dispozici (viz pøíloha 1).
Tato kamenická úprava povrchù byla vy-
brána s ohledem na dodržení èl. 12 tzv. 
Benátské charty. Jednalo se výluènì 
o rozhodnutí pracovníkù NPÚ.

Není tedy pravda, že kamenné kvádry 
nebyly dopracovány ruènì. Tlouš�ka de-
sek byla volena jako maximální tlouš�ka 
zábradelní zídky, tzn. 40 cm, což odpo-
vídá tlouš�ce zídky v 90 % plochy. Ve 
zbývajících 10 % je tlouš�ka zídky men-
ší. Z tìchto dùvodù je možno vždy ko-
neènou individuální tlouš�ku zábradelní 
zídky dosáhnout.
Pokud v nìkterých místech není osekána 
dostateènì silná vrstva lícové plochy 
a mezi seky tak zùstávají øezné plochy, je 
to nedodìlek, který bude do pøedání díla 
odstranìn.
Rozhodnutí o použití pískovcových blokù 
v ložných spárách bez kamenických 
úprav bylo uèinìno na základì zkoušek 
pøilnavosti zvolené malty, a to za úèasti 
mimo jiné i zástupcù NPÚ. Závazné sta-
novisko na takové rozhodnutí zákon ne-
vyžaduje. 
Argument, že „… použité silné vrstvy po-
mìrnì tvrdé malty nemají prostor pro di-
lataci” svìdèí o naprostém nepochopení 
funkce stavební konstrukce jako celku. 
Z vyjádøení prof. Šejnohy ze dne 26. 11. 
2007 (viz pøíloha è. 2) vyplývá, že se 
tvorbì trhlin nelze vyhnout.
Oprava Karlova mostu je provádìna na 
základì stavebního povolení vydaného 
podle zákona è. 183/2006 Sb. (stavební 
zákon), a z toho dùvodu musí respek-
tovat i kromì zákona o státní památkové 
péèi 20/1987 Sb., také zákon o tech-
nických požadavcích na stavby 
268/2009 Sb., zákon o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních 
staveb 146/2008 Sb., zákon o doku-
mentaci staveb 499/2006 Sb., a mnoho 
dalších. Z tohoto pohledu je používání 

pojmù jako napø. „postup výstavby, sta-
veništì a stavba” zcela na místì a nelze 
z toho odvozovat vztah k hodnotám ná-
rodní kulturní památky. 
Zmìna osvìtlení na plynové je provádì-
na na základì povolení zmìny stavby 
pøed dokonèením. Toto povolení bylo vy-
dáno na základì dokumentace, k níž by-
lo vydáno závazné stanovisko z pohledu 
památkové péèe (viz. pøíloha 3). Kladné 
vyjádøení ke zmìnì na plynové osvìtlení 
vydalo mimo jiné i NPÚ. 
2. Provedené práce zpùsobem bez 
respektu k tradièním technikám 
kamenického øemesla - není pro-
vedeno lemování, pemrlování nebo 
opracování zrnovákem a mezi jed-
notlivými kusy jsou znaèné rozdíly 
v povrchovém opracování rýho-
vaèkou èi pemrlicí, ve velkém roz-
sahu je používáno strojní zpracová-
ní bez ohledu na zpracování pùvod-
ních kamenných blokù.
I zde platí, co bylo napsáno k bodu 1. Ko-
mise zvolila zpùsob provádìní povr-
chové úpravy tak, jak je provádìna. 
Nepøála si ani lemování, ani pemrlování 
ani jiný zpùsob. Bylo urèeno, že všechny 
nové kameny vkládané pøi této opravì 
budou opracovány jednotnì, aby tato 
oprava mìla jednotný rukopis. Stejnou 
tendenci je možné pozorovat i na kame-
nech z minulých oprav. 
Pokud v nìkterých místech není povr-
chová úprava provedená v patøièné øe-
meslné kvalitì, je to nedodìlek, který 
bude do pøedání díla odstranìn.
Není pravda, že pùvodní kameny nebyly 
kamenicky upravovány. Na základì roz-
hodnutí NPÚ byly do pùvodních kamenù 
vkládány kamenické výplnì tzv. filuòky. 
Kamenné kvádry jsou po rozebrání 
oèiš�ovány. Argument o urychlování de-
gradace kamenù z dùvodu nedosta-
teèného oèištìní je nepodložený.
Dodateèná úprava nových kamenù je 
provádìna z dùvodu dosažení pùvodní 
šíøky zídky a jejího tvaru, a je v souladu 
s kamenickými postupy používanými pøi 
pøedchozích opravách.
V odùvodnìní byly dále pøevzaty ne-
pravdivé a neovìøené argumenty p. Pet-
ra Rùžièky, týkající se ložných ploch no-
vých kamenù, použité malty a šíøky spár.
Rovnìž je v Rozhodnutí zcela chybnì po-
psán technologický postup zdìní. To je 
provádìno v souladu schváleným tech-
nologickým postupem, který odpovídá 
tradièním zpùsobùm kamenické práce. 
Rovnìž uvedené vyjádøení Svazu kame-
níkù a kamenosochaøù je vyjádøení na 
první pohled ovlivnìné konkureèními 
vztahy v oboru a jako takové nemùže pl-
nit úlohu dùkazního materiálu.
3. Demontáž kamenného zábradlí 
provedena za poškozování kamen-
ných blokù.
Pøi pøedchozí opravì provedené v 70. le-
tech minulého století byly pískovcové 
bloky „slepeny” a proinjektovány vyso-
kopevnostní cementovou injektážní 
smìsí s nìkolikanásobnì vyšší pevností, 
než jakýkoliv druh pískovce. Pøesto do-
cházelo k poškození kamenù pouze 
v ojedinìlých pøípadech. Demontáž zí-
dek probíhala podle schváleného tech-
nologického postupu. V mnoha pøípa-
dech se nejednalo o pískovcové bloky, 
ale su� písku a cementové kaše (viz pøí-
loha 4).
Argumenty uvedené v odùvodnìní Roz-
hodnutí je v rozporu s vyjádøením soud-
ního znalce prof. Siegla z 28. 2. 2010, 
podle kterého „… jiný zpùsob uvolòování 



kamenných blokù, které jsou propojeny 
velmi pøilnavou a tvrdou betonovou 
hmotou, nelze s lepším výsledkem usku-
teènit”. 
4. Vyøazování autentických kamen-
ných blokù v dobrém stavu a drcení 
nìkterých z nich bez øádného po-
souzení a možnosti druhotného 
použití.
Každý kámen byl hodnocen komisí od-
borníkù složenou ze zástupcù Pøírodo-
vìdecké fakulty UK, Národního památ-
kového ústavu, následného správce 
Technické správy komunikací, zástupce 
investora spoleènosti MottMacDonald 
a Odboru Kultury a památkové péèe 
MHMP. Tato komise hodnotila nejen 
technické parametry každého kamene, 
ale i jeho historickou hodnotu. Žádný ká-
men nebyl vyøazen bez výše uvedeného 
hodnocení. Nevyhovující zbytky kame-
nù, které byly vyøazeny a v souladu se 
zadáním uloženy do depozitáøe nebo 
zlikvidovány, jsou protokolárnì dohleda-
telné.
Faktický poèet nahrazovaných kamenù 
je dokonce nižší než byly pùvodní od-
hady. Po vyhodnocení již opravené po-
vodní stranì mostu, kde diagnostický 
prùzkum pøedpokládal výmìnu až 
47,42 % kamenù, odpovídal skuteèný 
poèet vyøazených kamenù 44,74 %. Tato 
èísla nezahrnují kameny v tzv. monito-
ringu, které se mìly po rozebrání zídek 
teprve posoudit a èást z nich mohla být 
vyøezána, ale k tomu vùbec nedošlo.
Souèasné prohlášení NPÚ o množství 
„...na pohled zdravých kamenù” v de-
pozitáøi na Šutce, se zakládá pouze na 
vizuálním posouzení památkáøù, odpo-
ruje pùvodnímu rozhodnutí zástupce 
NPÚ v komisi pro hodnocení kamenù 
a bylo vysloveno pøed odborným posou-

zením. Podle platného správního roz-
hodnutí OKP MHMP ze dne 14. 8. 2009 
má být druhotná použitelnost tìchto ka-
menù teprve pøezkoumána pro možnost 
použití v další etapì opravy KM, a to na 
základì odborného posouzení a ovìøení 
fyzikálních vlastností. V odùvodnìní je 
vzneseno naprosto nepodložené, ne-
místné a urážlivé obvinìní ze zcizení 
nìkterých kamenù, které nemá ve 
správním rozhodnutí místo. Toto obvi-
nìní dokresluje celkový charakter odù-
vodnìní. Dále je v odùvodnìní uvedeno 
absurdní prohlášení o vyøazení 70 % pù-
vodních kvádrù. Ve skuteènosti bylo vy-
øazeno necelých 45 % pùvodních kvád-
rù, což je ménì, než pøedpokládal prù-
zkum PF UK (vyhodnocení povodní stra-
ny „B” mostu viz pøíloha è. 5). Nìkteré 
kameny uvedené v prùzkumu jako vy-
hovující byly ve skuteènosti pouze lícními 
deskami z božanovského pískovce spo-
jenými cementovou maltou (viz prohlá-
šení PF UK – pøíloha è. 6). V odùvodnìní 
je dále vytýkáno vyøazování kamenù pod 
lucernami. Není zøejmé, na èem je tato 
výtka založena, protože se jedná o po-
sudek kamenických prací, na které podle 
vlastního vyjádøení KPP nemají vlastního 
odborníka, a posudek prof. Siegla se 
o nich nezmiòuje. Pøitom je možné velmi 
jednoduše dokázat, že z tìchto kamenù 
nebyl zbyteènì vyøazen ani jediný. Je 
s podivem, že pracovníci KPP nezjiš�ovali 
dùvody vyøazení tìchto kamenù, pøi-
èemž tyto dùvody byly pouze dva: znaè-
né mechanické poškození nebo nedosta-
teèná délka. Obì tyto vady by mìly za 
následek nedostateèné zakotvení stožá-
ru a z toho vyplývající ohrožení bezpeè-
nosti samotné památky i chodcù.

Pavel Kameník

Vážené kolegynì 
a kolegové,

dovolte mi, abych 
Vám pøiblížila další 
oblast, s níž se ve 
finanèním oddì-
lení zabýváme, 
a tou je poskyto-
vání bankovních 

záruk, popø. pøíslibù aj. Jedná se zpra-
vidla o doklady požadované obchodním 
útvarem, popø. i jednotlivými divizemi. 
Poskytování tìchto služeb øeší vnitro-
podnikový pokyn AFØ/09/16, ale po-
kusím se vysvìtlit hlavní zásady touto 
formou. 
S bankovními zárukami se v bìžném 
životì pøíliš èasto nesetkáme, pøestože 
jsou finanèní ústavy schopny je vystavit 
i pro fyzické osoby, napø. pro krytí soud-
ních poplatkù, popø. i na úhradu nájem-
ného apod. Garance jako taková pøed-
stavuje závazek banky zaplatit opráv-
nìné osobì (beneficientovi) urèitou pe-
nìžní èástku podle obsahu a podmínek 
stanovených v záruèní listinì. Banka se 
tímto zaruèuje za svého klienta (SMP 
CZ), že provede svùj závazek ve sjedna-
né kvalitì, množství i lhùtì. Pokud je ja-
kákoli z tìchto podmínek porušena, 
banka provede úhradu na základì pí-
semného prohlášení pøíjemce. Pochopi-
telnì tato úhrada je následnì provedena 
z finanèních prostøedkù SMP CZ, proto 

jakékoli poskytnutí podobného ruèení 
skýtá riziko pøípadného plnìní. Pøíslib 
bankovní záruky je pak specifikem pro 
podání soutìžních nabídek, kdy se klient 
již v okamžiku otvírání obálek zavazuje 
k vystavení budoucí záruky za správné 
plnìní smlouvy. V koneèném dùsledku to 
znamená, že v momentì podání nabídky 
máme vázané garanèní linky až v 10% 
výši kontraktu, aniž bychom mìli jistotu, 
zda soutìž vyhrajeme. Totéž platí 
i o specifiku posledních let, kdy jsou vy-
žadovány závazné pøísliby k financování. 
Zpravidla se pohybují v øádech desítek, 
nìkdy i stovek milionù. Nároènost získá-
ní podobných produktù si jistì každý umí 
pøedstavit. 
Poplatky za poskytnuté záruky jsou sta-
noveny individuálnì, cena je urèována 
v každoroènì se obnovující úvìrové 
smlouvì uzavøené s bankou a je èasto 
pøedmìtem vleklých jednání. Záleží na 
vyhodnocení bonity klienta a samo-
zøejmì platí úmìra: èím rizikovìjší klient, 
tím vyšší jsou poplatky. Naše spoleènost 
patøí dlouhodobì mezi kvalitnì hodno-
cené klienty spolupracujících bank, 
a proto se nám podaøilo získat podmínky, 
kdy se pohybují sazby za poskytnuté 
záruky v nejnižším % pásmu. V poskyt-
nutých cenách se pochopitelnì odráží 
práce nás všech, analýzy pøedcházející 
jednání o smluvních podmínkách spoèí-
vají pøedevším v rozboru nákladovosti, 
obratu spoleènosti, zajištìných zakáz-

FINANÈNÍ ODDÌLENÍ 

kách, sleduje se péèe o závazky a pohle-
dávky. I pøes tyto podmínky se náklady 
za poskytnuté bankovní záruky roènì 
pohybují v øádu milionù Kè. 
Naše spoleènost využívá dva základní 
typy záruky:
1. platební, ve kterých se banky 
zaruèují za provedení penìžního plnìní 
odbìratelem jako jsou záruky za za-
placení: faktury, úvìru, leasingových 
splátek, smìnky apod. V minulosti je 
využívaly ve vztahu k naší spoleènosti 
pøedevším spoleènosti Tøinecké žele-
zárny.
2. neplatební, ve kterých se zaru-
èují za kvalitu provedených prací doda-
vatelem. Jedná se zejména o záruky 
typu: za pøedložení nabídky do soutìže – 
kdy si zadavatel zajiš�uje podepsání 
vyhraného kontraktu, za vrácení platby 
pøedem, nebo-li akontaèní, správné 
provedení kontraktu vèetnì záruky na 
záruèní dobu, popø. proplacení zádržné-
ho.
Výše uvedené druhy záruk je banka 
schopna vystavit za konkrétní spoleè-
nost, popø. je možné, aby na vydání jed-
né spoleèné záruky vùèi beneficientovi 
participovala i jiná spoleènost (dle 
smluvních podmínek), potom se jedná 
o záruku sdílenou. Naopak skládaná zá-

ruka znamená, že každý z úèastníkù 
pøedá garanci za svùj podíl. Samozøejmì 
je v tomto pøípadì nutný souhlas pøí-
jemce, který poté obdrží dvì a více zá-
ruk.
Ráda bych tímto upozornila i na adresáø 
S\Dokumenty\FØ 7. Bankovní záruky, 
kde jsou evidovány všechny poskytnuté 
garance i záruky pøijaté od dodavatelù. 
Je naší snahou zajistit i elektronické 
zpracování tìchto záruk a jejich navá-
zání na smlouvy v Helios Green.
Výhodou bankovních záruk pro vìøitele 
je zajištìní pro pøípad insolventnosti 
dlužníka, výhodou pro dlužníka je zlep-
šení jeho image (banka nevydá záruku 
za nesolventního klienta), posílení 
dobrého jména firmy, popø. i získání lep-
ších smluvních podmínek. Nicménì po-
skytování tìchto služeb s sebou pøináší 
nezøídka emoce a stresující situace, spo-
jené s nedostatkem  èasu, kdy jsme nu-
ceni poskytnout záruku co nejrychleji 
a v požadované kvalitì, ale zároveò jsme 
povinni dodržet závazek dát bance též 
dostatek èasu na zpracování, popø. 
odsouhlasení nestandardních textù 
právníky. Vìøím, že vzájemnou dohodou 
a pøedevším vèasnou pøípravou lze 
pøedcházet nìkterým vypjatým situa-
cím ke spokojenosti všech.

Iva Plachetková

Pøíspìvkem k probíhající diskusi o tom, 
jakým zpùsobem v dnešní technicistní 
dobì uchovat národní kulturní dìdictví, 
se stal semináø „Obnova památek v ÈR 
ve srovnání s Evropou”. Základním téma-
tem akce bylo, jak opravovat historické 
památky, jakým zpùsobem takové akce 
financovat a jak pøi zachování hodnot 
uplatnit nové poznatky a technologie.
Semináø se konal 5. kvìtna a byl zahájen 
v prostorách Muzea Karlova mostu na 
Køížovnickém námìstí v Praze a pokra-
èoval prohlídkou staveništì právì probí-
hající opravy Karlova mostu. Zevrubnou 
informaci o opravì podal Ing. Zdenìk 
Batal z naší spoleènosti, pøièemž se sou-
støedil na nejvíce kritizované postupy ne-
bo detaily opravy. 
Vlastní semináø pokraèoval v prostorách 
Strahovského kláštera. Po úvodním 
vystoupení Mgr. Jana Knìžínka z Odboru 
kultury, památkové péèe Magistrátu hl. 
m. Prahy k problematice péèe o pražské 
památky, vystoupili památkáøi z Prahy, 
z Paøíže, Parmy, Vídnì, Øezna nebo Mo-
staru. Z hlediska problematiky oprav ka-
menných historických staveb byl velice 
zajímavý pøíspìvek Pavla Jericho o opra-
vì pláštì Chrámu sv. Barbory v Kutné 
hoøe, kde se také novì øešilo i to, co se 
pøi minulých opravách nepovedlo. Zají-
mavý byl také pøíspìvek Dipl. Ing. Alfon-
se Swaczyny o rekonstrukci románského 
mostu v Regensburgu, která se zaèíná 
pomalu rozjíždìt. Pøíjemné bylo slyšet, 
že oprava mostovky Karlova mostu je 
pro nì velice inspirující a že uvažují 
o pøevzetí nìkterých konstrukèních øeše-
ní nebo detailù. 
V diskusi se úèastníci semináøe vyjádøili, 
na základì své praxe, i k prùbìhu i kon-
cepci právì probíhající opravy Karlova 
mostu. Vyjádøení byla vesmìs kladná, 
ale nejvíce zaujalo vystoupení holandské 
architektky Saskie Fokkemi, která vy-
zdvihla skuteènost, že veškeré nové kon-

strukce lze v budoucnu odstranit a vy-
mìnit za nové bez poškození histo-
rických konstrukcí, a dále, že nové kon-
strukce lze jednoduše poznat od kon-
strukcí historických. Jedná se napø. 
o zdìní nového opukového zdiva na an-
tukou obarvenou maltou nebo na jed-
notnou úpravu povrchu nových kvádrù 
rýhováním neboli šalírováním.
V další èásti semináøe vystoupili zástupci 
akademické pùdy, a to Prof. Jiøí Šejnoha 
z ÈVUT Praha a Doc. Ing. Karel Drozd 
z Karlovy university v Praze, kteøí svými 
pøíspìvky odbornì vysvìtlili problema-
tiku objemových zmìn konstrukce mos-
tu a problematiku výmìny kamenù na 
plášti. Závìreèný pøíspìvek, pøednesl jej 
Ing. Antonín Brnušák z naší spoleènosti, 
pojednával o problematice opravy Karlo-
va mostu z hlediska organizace výstav-
by, kdy musel být brán zøetel na omeze-
né prostory pro zázemí stavby a na stále 
probíhající veøejný provoz vèetnì stano-
viš� umìlcù na mostì.
Na závìr semináøe vystoupil pražský pri-
mátor MUDr. Pavel Bém. Vyslovil podì-
kování všem, co se starají o památky, 
protože bez památek by nebyla Parma 
Parmou, Øezno Øeznem nebo Praha Pra-
hou.
Semináø poøádal Èeský národní výbor 
frankofonního ekonomického fóra za 
spoluúèasti Královské kanonie premon-
strátù na Strahovì.

KONFERENCE „OBNOVA PAMÁTEK V ÈR V POROVNÁNÍ S EVROPOU”

Zdenìk Batal
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IMS

Ochrana ŽP

Jak již bylo avizováno 
v pøedchozím èísle, byla 
dokonèena aktualizace 
dokumentace  IMS 

a probìhla školení týkající se hlavních 
bodù v rámci vzdìlávacího projektu 
„Interní škola”. Bylo proškoleno 85 za-
mìstnancù (THP).
V dubnu byl vytvoøen plán interních au-
ditù, o kterých jsem se již podrobnìji 
zmiòovala v minulém èísle. Podle tohoto 
plánu již probíhají audity na prvních 
z právì realizovaných staveb spoleè-
nosti. Výsledky budou vyhodnoceny 
v polovinì letošního roku.

Koneènì po mìsících zimy a snìhu je tu 
jaro a znovuvzkøíšení pøírody. S ní jako 
by se probudili i její ochránci. 
Na zaèátku bøezna nás navštívila Èeská 
inspekce životního prostøedí na stavbì 
Labe, Køešice, zvýšení ochrany obce hrá-
zemi. Pøedmìtem kontroly byl ponièený 
koøenový systém nìkolika stromù 
rostoucích v blízkosti výkopu pro základy 
protipovodòových hrází. Na stromy bylo 

Zprávy
z integrovaného systému øízení 02-2010

obcí vydáno povolení ke kácení, ale po-
dle uvážení stavbyvedoucího nebylo nut-
né stromy kácet a rozhodl se jen osekat 
èást koøenù stromù ve výkopu a stromy 
zachovat. Toto poèínání se zdá podle 
„selského rozumu” v poøádku, ale zákon 
(Zákon è.114/1992 Sb. o ochranì pøí-
rody a krajiny.) má svá pravidla nasta-

vena jinak. Podle zákona je v tomto pøí-
padì možné strom pouze pokácet a ne-
bo nechat v pùvodním stavu. Poškození 
koøenù, i když v pokusu stromy zachrá-
nit, bohužel není možné. Za toto poèíná-
ní s námi bylo zahájeno správní øízení. 
Stromy bylo naøízeno pokácet. Bylo by 
nespravedlivé nepoznamenat, že se jed-
nalo o akáty ve velmi špatném stavu, na 
území CHKO, kam tyto stromy pøirozenì 
nepatøí. K tomuto pøípadu byl sepsán 
pouèný list. 
Další šetøení inspekce probìhlo na Kar-
lovì mostì, tentokrát na podnìt stìžo-
vatele kvùli údajnému zneèiš�ování vody 
ve Vltavì. Toto tvrzení bylo po dùkladné 
prohlídce stavby a ZS inspektory vyvrá-
ceno, vždy� na Karlovì mostì k žádné 
nekalé èinnosti opravdu nedochází.

Na úvod informací z oblasti BOZP bych 
ráda sdìlila, že jsme v naší spoleènosti 
již 7 mìsícù nezaznamenali žádný pra-
covní úraz. Je to výborný výsledek, sou-
èasnì ale musíme neustále pracovat na 
tom, aby byly naše stavby bezpeèné 
a tento trend vydržel co nejdéle. 
Další aktuální zprávou v oblasti BOZP je 
zakoupení softwaru „Rizika na PC - na 
míru”. Autorem je Rožnovský vzdìlávací 
servis, s. r. o., jehož bezpeènostní deníky 
již na mnohých stavbách používáte. Jed-
ná se o program, který dokáže sám pøí-
mo na vaši stavbu vygenerovat registr ri-
zik, míru nebezpeènosti jednotlivých èin-
ností a návod, jak riziko minimalizovat 
vèetnì doporuèených OOPP. Staèí pouze 
vybrat èinnosti z rozsáhlého seznamu. 
Tento program by mìl být zakoupen pro 
vìtšinu støedisek.
A když se pøi práci dostanete na internet, 
podívejte se na videa Evropské agentury 
pro bezpeènost a zdraví pøi práci. Jejich 
adresa je http://videos.osha.europa.eu 
a naleznete tam pomìrnì zajímavé in-
formace s tématikou BOZP. 

Edita Haberhauerová

BOZP

K 30. 4. 2010 mìla SMP CZ 754 
zamìstnancù (337 THP, 417 D). Rozdíl 
oproti stavu na konci roku je zpùsoben 
ukonèením nìkterých pracovních po-
mìrù na dobu urèitou. Uvedená èísla za-
hrnují 9 studentù, kteøí pracují v naší 
spoleènosti pøi studiu, a 8 absolventù.
SMP pøivítala ve svých øadách následující 
nové kolegy:

Vandu Korželovou (divize 8)
Lukáše Pileckého (divize 5)
Josefa Kindla (divize 3)
Martina Jecha (divize 1)

Ve výbìrovém øízení na dodávku 
vzdìlávacích akcí financovaných z ope-
raèního programu Lidské zdroje a za-
mìstnanost zvítìzila spoleènost DMC 
managemnet consulting, s. r. o. Jsme 

Aktuality
z personálního útvaru 02-2010

pøesvìdèeni, že vzdìlávací akce orga-
nizované touto spoleèností budou pøíno-
sem pro každého z nás.

Na základì rozhodnutí generál-
ního øeditele byly provedeny následující 
organizaèní zmìny na následujících po-
zicích:

ekonomický námìstek divize 8, 
Ing. Milada Koblížková,
ekonomický námìstek divize 9, 
Ing. Lucie Zímová,
manažer IMS, 
Ing. Edita Haberhauerová
vedoucí nabídkového týmu, 
Ing. Pøemysl Neumajer 
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ZVEØEJNÌNÉ V MÌSÍÈNÍKU SKUPINY VINCI LA LETTRE

Vaším základním 
a takøka jediným 
pracovním nástro-
jem jsou poèítaèe. 
Kdy jse s nimi za-
èal a co vás k nim 
pøivedlo?

Prvním progra-
movatelným nástro-

jem v mých rukách byla v roce 1981 
kalkulaèka TI/58, která mì nauèila 
programovat OPRAVDU úspornì. Ještì ji 
mám dokonce schovanou. Mùj zájem 
možná vzbudilo to, že s podobnými „po-
èítaèi” se Amerièané v roce 1969 dostali 
až na Mìsíc. Prvním skuteèným poèí-
taèem, v dnešním smyslu slova, byl sá-
lový EC1040, ke kterému jsem nastoupil 
v roce 1983. S ním už se daly dìlat vìci…

Již více než 13 let intenzivnì pe-
èujete o rozvoj a zdokonalování IS 
a IT ve spoleènosti SMP CZ. Co se za 
tu dobu ve svìtì IS a IT a ve spo-
leènosti samotné zmìnilo?

Ve svìtì IT je 13 let vìènost. 
Možná by bylo snazší vyjmenovat, co se 
nezmìnilo.

Zaujala vás nìjaká novinka z obla-
sti IT, která vám v poslední dobì 
vzala dech?

V poslední dobì mi nìkolikrát 
vzalo dech, že nìkteré vìci opravdu fun-
gují tak, jak je popsáno v jejich doku-
mentaci. Možná se blýská na lepší èasy…

S jakou nejkurióznìjší chybou, pøi 
používání poèítaèe, jste se setkal 
(mínìno chybou, která PC rozbila)?

Zážitkù je za ty roky mnoho. 
Jedním z nejvìtších zážitkù byla víken-
dová návštìva malíøù v pøedchozím za-
mìstnání. Pánùm se zalíbily, na zemi vol-
nì ležící, koaxiální kabely, a tak si je 
ustøihli domù na televizi. V pondìlí ráno 
nešlo celé patro firmy, protože u této 
technologie jsou všechny poèítaèe v síti 
navázány k sobì jako korálky. Malíøi na-
víc netušili, že kabely k televizi jsou tro-
chu jiné než kabely k poèítaèové síti.

Co øíkáte na dnešní masové použí-
vání internetu, jaké jsou z vašeho 
hlediska klady, a vnímáte i nìjaké 
zápory?

Kladem je okamžitá dostupnost 
informací, o které se nám pøed pár lety 
ani nesnilo. Záporem pak spolehlivost 
takto získaných informací a snaha zau-
jmout za každou cenu.

... ROBERTA HLINOVSKÉHO
    VEDOUCÍHO ODDÌLENÍ INFORMAÈNÍ SOUSTAVY

Pavel Kameník



O SLUNÍÈKU, KTERÉ SE POØÁD SMÌJE

STRACH NEMÍVÁM, RESPEKT VŽDYCKY

ROZHOVOR

„Od mého zranìní 13. ledna do olym-
pijského závodu 13.února to bylo straš-
nì nároèný. Myslím, že pokud bych byla 
zdravá a favorizovaná jako medailová 
nadìje na OH, tak by nároènost, tlak 
i stres byl asi menší, než s tím zranìním. 
Byl to hlavnì boj s èasem a vlastním od-
hodláním a jsem ráda, že jsem to zvlád-
la”, prozrazuje o své pøípravì na olym-
piádu Nikola Sudová.

Pøes všechny problémy, jak hodno-
títe letošní sportovní sezónu? My-
slíte, že se Vám alespoò trochu vy-
daøila?

Sezóna se bohužel po sportovní 
stránce vùbec nepovedla. Alespoò ne 
tak, jak jsme si všichni pøáli. Hlavním 
cílem byla medaile z olympijských her ve 
Vancouveru. Bohužel zranìní mi realizaci 
tohoto snu odsunulo o další ètyøi roky. 
Ale i pøes nepøízeò osudu jsem nakonec 

byla spokojená s tím, jak jsem byla 
schopná bojovat se zranìním a odjet 
olympijský závod se ctí. Výsledkovì spo-
kojená urèitì nejsem, ale bohužel to bylo 
maximum, co se s pøetrženým vazem 
v koleni dalo dìlat.

Zásadní je teï pro Vás asi léèba ne-
š�astného zranìní ze zaèátku led-
na? Jak to zvládáte?

Nyní jsem 14 dní po operaci ko-
lene a vše se teï bude podrobovat hlav-
nì léèbì a vrácení se do fyzické kondice. 
Nic nechceme uspìchat, protože by to 
bylo zbyteèné. Teï mám pøed sebou tøi 
týdny intenzivního cvièení s fyziotera-
peutkou Annou Horákovou. Nejbližší ly-
že mì èekají nìkdy v záøí. A jak bude vy-
padat zaèátek sezóny? To je zatím dale-
ko. Urèitì bych ale chtìla být v plné síle 
na Mistrovství svìta v Deer Valley na 
konci února. Shodou okolností je to 
místo, kde jsem si kolenní vaz utrhla, 
i tak bych se tam ráda vrátila a pokusila 
se co nejlépe umístit.

Letos jste hájila èeské barvy ve 
Vancouveru. Když srovnáte atmo-
sféru na mistrovství svìta, v èem se 
liší od olympijských her?

Olympijské hry jsou, co se týèe 
atmosféry, nenapodobitelné a skoro i ne-
popsatelné. Po sportovní stránce je to si-
ce stejné jako mistrovství svìta: stejné 
soupeøky, stejné parametry kopce, stej-
ná pravidla, stejný poèet rozhodèích. At-
mosféra je ale jiná. Olympiáda je prostì 
olympiáda. Jedineèná mediální propaga-
ce, vìtší poèet divákù, nezapomenu-
telná ocenìní výkonù, originální medai-
le...a spousta dalších vìcí. Je to ne-
srovnatelnì krásný zážitek a jsem straš-
nì vdìèná, že jsem mohla závodit již na 
tøech tìchto vrcholných soutìžích.

Prý se ve volném èase zabýváte 
i èetbou. Jaký žánr máte nejradìji 
a proè? Jaká kniha vás v životì nej-
více oslovila a z jakého dùvodu?

Bohužel, na èetbu beletrie po-
slední roky už moc èasu nezbývá, pøeva-
žuje odborná literatura. Moje oblíbené 
knihy vám neprozradím, ale v poslední 
dobì jsem „objevil” Toulky èeskou minu-
lostí. S pøekvapením zjiš�uju, co všechno 
jsem od školních let zapomnìl, co jsem 
se uèil jinak a jak se dìjiny neustále opa-
kují. Dramatizaci knih lze navíc stáhnout 
ze stránek Èeského rozhlasu ve formátu 
MP3 a poslouchat je napøíklad pøi øízení 
auta.

Další vaší vášní je i degustace vína. 
Jakou jeho odrùdu máte nejradìji?

To je velmi obtížná otázka. Kaž-
dé poctivì udìlané víno si svou správnou 
chvíli najde. Velmi záleží na jídle, ke kte-
rému se víno podává, a také na mo-
mentální náladì. Dobøe zvolené víno do-
káže výraznì umocnit chu�ový požitek. 
Kdybych si opravdu musel na pustém 
ostrovì vybrat jediné dvì odrùdy k pì-

stování, z bílých by to byl Riesling (Ryz-
link rýnský) a z modrých Pinot Noir (Ru-
landské modré). Tyto odrùdy mají mno-
ho chu�ových a aromatických projevù 
a opravdu je pochopit mùže zabrat mno-
ho let.

Zúèastòujete se i oficiálních de-
gustací (napø. na veletrzích, èi sou-
tìžích), nebo dáváte pøednost in-
timnímu prostøedí vinného sklíp-
ku?

Degustace všech podob jsou zá-
kladním nástrojem vínomilce, ve vìtšinì 
pøípadù ovšem chodím s plivátkem. 
Ochutnat a popsat vìtší poèet vzorkù 
(na soutìži nebo výstavì 50 i více) a pøi-
tom ochutnávané víno pít opravdu ne-
jde. Degustace s vinaøem v jeho výrob-
ním sklepì je ovšem nenahraditelná.

Co byste na závìr vzkázal ètenáøùm 
Zpravodaje?

Myslete na svoje zdraví. Po-
slechnìte svoje tìlo, když Vám zaène 
øíkat, že byste mìli odpoèívat.
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Závodila jste nìkdy na místì, které 
Vám pøirostlo k srdci, a kam se ráda 
vracíte, èi se toužíte vrátit? 

Tìch je spousta. Každé místo 
a kultura má nìco do sebe. Japonsko je 
nádherná zemì, ale kultura je tak od-
lišná, že bych tam žít asi nemohla. Krás-
ný je tøeba právì Vancouver. Je to mega-
mìsto, ale pøitom je v nìm dostatek ze-
lenì. Trénovat jezdím do Zermattu. To je 
také krásné místo, uprostøed krásné pøí-
rody.

Jak zvládáte trému na startovní èá-
øe závodu? Máte nìjaký recept èi 
techniku, jak jí èelit? 

Naštìstí jsem nikdy nebyla typ 
èlovìka, který by stresem trpìl. Neznám 

zaruèený recept, jak se s ním vyrovnat... 
dokonce si myslím, že každý musí najít 
vlastní zpùsob, jak jej pøekonat. Nìkomu 
to jde lépe, jiný v tom plave, a i proto zde 
prostì jednotný recept neexistuje. 

Co Vás nejvíce motivuje být v akro-
batickém lyžování na svìtové špiè-
ce?

Jízdu v boulích jsem si opravdu 
oblíbila. Je to sport, který jsem si vybra-
la a který mì prostì baví. Mám ráda 
adrenalin a i ráda závodím. Krom toho 
jsem už párkrát stála na stupních vítìzù 
a to je vždy krásný zážitek. Nebudu pro-
to zastírat, že i to je pocit, který mì žene 
stále dopøedu. Mám ráda i lidi kolem to-
hoto sportu. Ve svìtové špièce jsme 
taková jedna velká rodina. Osobnì se 

známe, trávíme spolu spoustu èasu a rá-
di spoleènì podnikáme rùzné akce.

Mìla jste nìkdy na svahu strach?
Strach asi ne, ale respekt 

vždycky. Pøed každým kopcem, pøed 
každou jízdou. Bez toho by to asi nešlo.

Jistì máte mnoho fanouškù, mezi 
nìž patøí i rodina. Máte i oficiální 
sponzory, a jak konkrétnì Vás ve 
sportovní kariéøe podporují?

Podpora rodiny, pøátel a fanouš-
kù pro mì strašnì znamená. Jsem ráda, 
že tøeba mùžu být pro nìkoho i vzorem. 
Sponzoøi mì také podporují a to nejen fi-
nanènì, ale i osobnì. Za to jsem jim 
strašnì vdìèná a mùžu jim za spolupráci 
jen a jen podìkovat. Napøíklad výprava 
ze SMP CZ mi byla i osobnì fandit na 
olympijských hrách, což pro mì opravdu 
hodnì znamená. Jen doufám, že jsem je 
svým výkonem moc nezklamala. 

Øíká se, že mezi sportovci se tvoøí 
velká pøátelství i navzdory vzájem-
nému soupeøení. Našla jste si i Vy 
mezi svými soupeøkami nìjaké do-
bré kamarádky, se kterými udržu-
jete pravidelné kontakty?

Jak už jsem se zmínila, jsme 
opravdu taková velká mezinárodní ro-
dina. S nìkým si rozumím více, s nìkým 
ménì, ale všichni jsme pøátelé. Není to 
pouze mezi holkama, ale i s klukama, 
protože všechny závody èasto prožívá-
me spoleènì. Pár dobrých kamarádek 
a kamarádù mezi nimi urèitì najdu. Je to 
napøíklad Margarita Marbler z Rakouska, 
nebo Marina Kafka z Nìmecka. A i mezi 
klukama by se jich asi pár našlo. 

Máte velice zajímavou pøezdívku - 
Nikkita. Jak jste k ní pøišla?

To ani nevím, spíše je to spojení 
jen s mým jménem. Více se asi používá 
pøezdívka Sluníèko a ta vznikla prý proto, 
že se poøád smìju.

Musíte být na sebe hodnì tvrdá, 
abyste dosáhla špièkových výsled-
kù, nebo Vám to jde, tak øíkajíc, sa-
mo?

Nic nejde samo. Stojí mne hod-
nì pøemáhání, když je venku špatné 
poèasí a vy víte, že musíte na kolo, nebo, 
když jste unavení, a nic se vám nechce 
dìlat a vy musíte jít nìkam bìhat. 
Naštìstí jsem ale už zjistila, že bez práce 
nejsou koláèe, a že pokud chci výsledky, 
tak musím i nìco vytrpìt.
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