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BØEZEN, DUBEN 2011
ROÈNÍK X.

Vážení ètenáøi,
úvodník tohoto èísla, které se Vám právì
dostává do rukou, pùvodnì vypadal dle
schématu, co je špatné v dopravním
oboru, proè je to špatné, co s tím a jak
dál. Bohužel nastala situace v naší politice sice pomìrnì bìžná, pro mne ale stále pøekvapivá – konkrétnì to, že veøejné
proklamace a konkrétní èiny nìkterých
skupin lidí bývají velmi, velmi vzdálené.
A tak místo toho, abychom øešili zásadní
problémy, pro mnohé stavební spoleènosti již témìø existenèní, kterak zajistit
finance pro dopravní stavby, jak zabezpeèit pøípravu nových staveb, apod., sledujeme v pøímém pøenosu nìco, co se
snad ani nedá popsat. Èlovìku v mém
vìku je z toho opravdu teskno…..
Rád bych ale zmínil jiné téma. To, že nemá stavebnictví ve vládì svého patrona,
se opìtnì projevilo pøi otevírání Mezinárodního stavebního veletrhu v Brnì. Nikdo z vlády, žádný z ministrù, jejichž resort se stavebnictví dotýká, si nenašel
èas a nezavítal na nejvìtší stavební veletrh v Èeské republice. Je to velká škoda
a dùkaz nedostateèného vztahu veøejných èinitelù k našemu oboru. V zásadním kontrastu s tím pak nepochybnì vyènívá návštìva bývalého europoslance
za SR a souèasného ministra dopravy
Slovenské republiky.

D 8 - PØÍRODNÍ PARK DUBEÈ II
JAK DÁL V PØEDPÌTÍ A PØÍSLUŠENSTVÍ MOSTÙ
DCEØINÉ SPOLEÈNOSTI - SMS - JEDEME DÁL V PLNÉ SÍLE, ROK A VÍCE POTÉ - CHRÁNÍ JEJICH ŽIVOTY
CENA INOVACE 2011
ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ, IMS, ZPRÁVY ZE SKUPINY VINCI, OTÁZKY PRO.. EDITU MILÁÈKOVOU
SPOLEÈENSKÁ ODPOVÌDNOST - SMP CZ POMÁHÁ HANDICAPOVANÝM, SPORT - ZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY
ROZHOVOR S NIKOLOU SUDOVOU

Možná je to tím, že z Bratislavy je to do Brna blíž
než z Prahy a taky po
klidnìjší dálnici. Pan ministr Fige¾ si udìlal èas
a strávil se stavební obcí
nìkolik pøíjemných hodin. Rovnìž tak jsme byli
velice potìšeni návštìvou pana prezidenta Václava Klause
v našem výstavním stánku a pøesto, že
návštìva z pùvodních patnácti avizovaných minut byla pouze v øádu desítek
sekund, zanechala na nás, kdo jsme pøi
tom byli, velký dojem.
Souèástí stavebního veletrhu bylo nìkolik doprovodných akcí. Zmínil bych dvì
z nich. První den se konala konference
o financování dopravních staveb, která
ale nenaznaèila jakýkoliv posun ke konkrétnímu øešení. Druhá akce, která mne
naopak potìšila, bylo symposium Mosty
2011. To potìšení bylo hlavnì z všeobecné úèasti mladých technikù
a z množství stavitelù mostù, se kterými
jsem mìl možnost se v životì potkat,
kteøí byli anebo stále jsou z naší spoleènosti.
Vìøím a doufám, že až budete tento
úvodník èíst, bude již vládní krize minulostí a my se budeme spoleènì pøipravovat na další rozvoj dopravní infrastruktury v naší republice.

Václav Krauz

Nedávno jsem se obrátil na jednoho našeho
kolegu s takovou banální záležitostí - poté,
co mì vyslechl, mi sdìlil: „Hoï mi to do mailu…“.
To jsem skuteènì udìlal, ale odstartoval jsem tím nesmyslnou
mašinérii akcí a reakcí, která se dala
ukonèit pouze tak, že jsem na poslední
e-mail nezareagoval a smíøil se s tím, že
si pomohu jinak.
Ve stejné dobì jsme s jistou firmou upravovali naše www stránky, a protože tato
spoleènost telefonicky nekomunikuje,
nezbylo také nic jiného, než své potøeby
„házet do mailu“. Obecnì vzato je „házení do mailu“ pro toho, co nìco potøebuje,
velmi neefektivní metoda. Zdržujete se
tím, že budete nìjakou hloupost popisovat tak, aby druhá strana pøesnì pochopila, o co Vám jde (pøièemž stejnì
existuje velké riziko, že se Vám to nepodaøí), když staèí se sejít a bìhem pár
minut celou vìc vyøešit. V rámci komunikace s onou firmou vydalo to, „co se do
mailù hází“ na více než 130 e-mailù.
Do tøetice, témìø ve stejném období
jsem poslal hned 3 lidem návrh nìjakého dokumentu se žádostí o pøípadné
pøipomínky. To, co následovalo, posunulo e-mailovou komunikaci podle mého
názoru až k branám absurdna. Každý
z tìch, komu jsem onen e-mail poslal, si
u tohoto návrhu dokumentu zapnul sledování zmìn a své pøipomínky odesílal
nikoliv mnì, ale všem. Geometrickou øadou tak vznikaly postupnì dokumenty
s pøipomínkami, a dále dokumenty s pøipomínkami k dokumentùm s pøipomínkami atd.
Samozøejmì, e-mail je ohromný pomocník, ale i pro „házení do mailu“ musí
platit nìjaká pravidla. Alespoò tato:

Využívejme e-mail pouze k pøedání jednoduché informace, èi zaslání
dokumentu v pøíloze.
Nepoužívejme e-mail k diskusi.
Nutné otázky formulujme tak, aby se na
nì dalo jednoznaènì odpovìdìt krátkou
vìtou.
Neposílejme e-maily tzv. na vìdomí. Snažme se problém øešit (dokud
to jde) a vyøešit sami.
Døív, než zaèneme e-mail psát,
si øeknìme, zda nebude jednodušší sejít
patro a vyøešit to s dotyèným na místì,
nebo po telefonu.
Myslím, že výše uvedené zásady, budeme-li je dodržovat, zpùsobí i to, že se
nezblázníme napøíklad z desítek doruèených e-mailù po návratu z dovolené.
Jako ètenáø existencionalistických povídek souhlasím s názorem, že nìkteøí
jedinci, (kteøí opustili osobní kontakt
a komunikují pøes e-mail), se z tìch, èi
onìch dùvodù za e-mail schovávají. Že
zde sice nalezli pocit bezpeèí a jistoty,
ale že se takoví lidé také sociálnì vykoøeòují.
Sám mám s psaním e-mailù rovnìž bohaté zkušenosti. Nedávno mi pøišel zbabìlý e-mail ze školy, kam chodí mùj syn.
Pøišlo mi, že si paní uèitelka nestìžuje
na mého syna, ale na mì. Jako rodiè
jsem výtky akceptoval, ale svou preferenci osobního jednání jsem do své odpovìdi (posílen hradbami e-mailového
rozhraní) popsal také. Reakce už sice
tak agresivní nebyla, ale na tøídní schùzku jsem radìji vyslal manželku… Chci
tím jen øíci, že „dopisování si“ je èasto
zcela zbyteèné.
Každopádnì, pokud máte k mému návrhu nìjaké pøipomínky, neházejte je do
mailu, ale pøijïte.
Rád Vás uvidím.

1. 3. se uskuteènila konference Fórum
èeského stavebnictví, na které byl velice
kritizován stav tohoto oboru a vztah
tehdejšího pana ministra dopravy ke stavebním spoleènostem. Zvláštì tvrdá kritika byla vznesena prezidentem Svazu
podnikatelù ve stavebnictví.

3. 3. bylo uzavøeno jednání o výrobním
plánu 2011 mezi vedením spoleènosti
a výrobními divizemi.

Pavel Kameník

16. - 18. 3. se uskuteènily již 6. zimní
sportovní hry naší spoleènosti. Více si
mùžete pøeèíst na pøedposlední stranì
našeho zpravodaje.
23. 3. probìhla v Nitøe již tøetí letošní rada výstavby firem skupiny VINCI pracujících na výstavbì silnice R1 NitraBanská Bystrica. Zhodnocen byl dosavadní stav výstavby jednotlivých objektù
po snad již skonèeném zimním období
a dále byl projednán výhled dokonèování
prací do konce stavby, pøesnìji jejího
zprùjezdnìní v záøí 2011.

výstavbu silnic Praha u pøíležitosti výroèí
30 let jeho založení. Hlavní projev pøednesl pøedseda sdružení ing. Petr Èížek.
Souèástí programu bylo pøedání ocenìní
zakladatelùm, bývalým pøedsedùm
a èlenùm a èlenkám sekretariátu sdružení. Toto pøíjemné odpoledne moderovala paní Martina Kociánová, která na
závìr s velkým úspìchem pøedvedla své
pìvecké umìní. Bohužel vystoupení zástupce MD bylo plnì v duchu tehdy úøadujícího ministra – nic jsme se nedozvìdìli.
8. 4. podal demisi ministr dopravy.

29. 3. probìhlo v Banské Bystrici spoleèné zasedání dozorèí rady a pøedstavenstva dceøiné spoleènosti SMS. Na
tomto zasedání bylo hlavním tématem
zajištìní realizace projektu PPP Nitra.
Rovnìž tak byla diskutována obchodní
strategie firmy na Slovensku a výhled zakázky.
30. 3. probìhlo v Jihlavì zasedání
správní rady Sdružení pro výstavbu silnic
Praha. Zde byly bouølivì diskutovány
otázky vývoje zakázky v dopravním stavitelství a vztah MD k tomuto stavebnímu sdružení.
30. 3. probìhlo spoleèné zasedání dozorèí rady a pøedstavenstva dceøiné spoleènosti SM 7. Na tomto zasedání bylo
hlavním tématem navýšení základního
jmìní a pøístup druhého akcionáøe. Tímto spoleènost získá vìtší stabilitu na trhu
a zároveò rozšíøí svoje pùsobení o další
segmenty stavebního trhu. Spoleènost
SM 7 zmìní svojí obchodní firmu – název
na Freyssinet CS.

12. - 16. 4. jsme se spoleènì s dceøinou
spoleèností SM 7 (Freyssinet CS) zúèastnili jako vystavovatelé Mezinárodního
stavebního veletrhu v Brnì. Hlavní motto
výstavby bylo pøedstavit budoucí naši
spolupráci se spoleèností Freyssinet.

velkoprùmìrových pilotách 1 220 mm dl. 7,5 m.
U druhého mostu byly zachovány opìry stávajícího
mostu. Nosná konstrukce
je spøažená betonová s využitím 6 nosníkù PETRA vyrobených v VMS Brandýs.
Na této stavbì se podaøilo
použít na oba objekty dilatace Algamod LW80, celkem zde bude 6 ks LW80,
jde o první vlašovku na
rychlostní komunikaci. Dilatace byly vyrobeny ve
VOK Beroun.
V dobì psaní tohoto pøíspìvku jsou na obou
objektech v pøedèasném
užívání levé mosty. Pravé
mosty jsou pøed dokonèe-

14. - 15. 4. probìhlo již 16. Mezinárodní symposium Mosty 2011, jehož
jsme tradièním partnerem.
21. 4. probìhla v Nitøe další rada výstavby firem skupiny VINCI pracujících
na výstavbì silnice R1 Nitra-Banská Bystrica, na níž byla provedena kontrola zabezpeèení provádìní závìreèných prací
na úsecích Nitra-Tekovské Nemce pro jejich zprùjezdnìní v záøí 2011.
28. 4. se uskuteènilo pravidelné ètvrtletní setkání manažerù spoleènosti. Na
programu bylo vyhodnocení obchodní
situace, plán roku 2011, oblast IMS,
BOZP a environmentu, realizace staveb
dle jednotlivých výrobních divizí a pøíprava na rok 2012.

ním. Zbývá dokonèit vybavení mostù. Stavbu máme Na závìr mi dovolte touto cestou podìkovat všem
objednateli pøedat 30. 6. kolegùm a spolupracovníkùm, jak na našem støedisku
11, tak i v celé naší spoleènosti za spolupráci.
2011.

5. 4. v pražském TOP hotelu se uskuteènilo slavnostní setkání Sdružení pro

Martin Nožièka

STØEDISKO 21
PREFA BRANDÝS

STØEDISKO 11

Vážené kolegynì a kolegové,
rád bych vás touto cestou
informoval o akci R6 Nové
Sedlo-Sokolov. Jedná se
o navázání na pøedchozí
etapu budované R6, a to
etapu Sokolov-Tisová, kde
se nachází most SO 201
z lehèeného betonu, o kterém jsme vás informovali
ve zpravodaji v loòském
roce.
Na výstavbì etapy R6 Nové Sedlo-Sokolov provádíme stavbu dvou mostních
objektù, SO 206 a SO 208.
Mosty jsou umístìny na
místech stávajících mostù,
které jsou nahrazeny novými. Oba mosty pøevádìjí
hlavní trasu R6 pøes komu-
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R6 NOVÉ SEDLO-SOKOLOV
nikace II. a III. tøídy a dodáváme je pro èlena sdružení SKANSKU DS, a. s.
Most SO 206 je silnièní
most ze dvou šikmých spojitých konstrukcí, jde o šikmý most o tøech polích
s horní mostovkou. Délka
pøemostìní je 33,3 m. Je
založený na velkoprùmìrových pilotách 1 220 mm dl.
8 – 9,5 m. Pilíøe jsou kruhového prùøezu s rozšíøenou hlavou. Pøíèný øez døí-

ku pilíøe v patì je 1,0 m
a v hlavì 1,7 m, rozšíøení
hlavy je provedeno v horní
èásti pod vetknutím do
nosné konstrukce. Nosná
konstrukce je v podélném
i v pøíèném smìru nad pilíøi
omezenì pøedpjatá železobetonová šikmá deska.
Most SO 208 je silnièní
most ze dvou konstrukcí.
Jde o prefabrikovaný most
o jednom poli s rozpìtím
26 m. Jeden je založen na

PØÍÈNÍKY TROJSKÉHO MOSTU PØES VLTAVU
V PRAZE

Tunelový komplex
Blanka na vnitøním
dopravním okruhu
v Praze bude doplòovat nový most pøes

Vltavu, zvaný Nový Trojský. Lokalita
mostu je v prodloužení Partyzánské ulice
v Holešovicích a na trojském bøehu míøí
do budoucí køižovatky dopravního okruhu v prostoru Trojské a Povltavské ulice.

Zákres trasy

Jeho architektonická podoba a konstrukèní øešení je výsledkem veøejné
soutìže vypsané Magistrátem hlavního
mìsta Prahy v roce 2005, ve které byly
pøedem definovány omezující podmínky,
napø. šíøkové uspoøádání, umístìní podpor, návaznost na dopravu, plavební

pevnostního betonu, nárùst pevnosti
a modulu pružnosti spolu s požadavky
na vysokou kvalitu pohledových ploch.
Pøíèný øez tímto trámem promìnného
prùøezu je jednoduchý obdélník a jeho
výroba není pro prefu Brandýs n. L. žádný problém ani pøes nepravidelnost pod-

Výsuv pøíèníkù, pohled z trojského bøehu Vltavy - souèasný stav

PØÍÈNÉ USPOØÁDÁNÍ NA MOSTÌ

Rektifikaèní zaøízení pro osazování
závìsù do formy

výška, výška povodòové hladiny podle
roku 2002. Hlavní dùraz byl kladen na
estetický vzhled, kterému nejlépe odpovídal originální a odvážný vítìzný návrh
spoleèností MOTT MACDONALD Praha
a architektonické kanceláøe Roman
Koucký, s. r. o.
Plochý obloukový most s dolní mostovkou má rozpìtí pøes celé øeèištì Vltavy
v délce 200 m a na trojském bøehu na nìj
navazuje kratší inundaèní pole 40 m.
Pomìrné vzepìtí je 1/10 a smìlost
oblouku, vyjadøující pomìr druhé mocniny rozpìtí k výšce (20 m), vychází
2 000 m. Pro srovnání Žïákovský most
na Orlíku s rozpìtím 330 m má smìlost
2 562 m, ale pomìrnou štíhlost jen 1/7,7.
Prostorové uspoøádání na mostì navazuje na dopravu na pøedmostích ètyøpruhovou komunikací, uprostøed s tramvajovým tìlesem (nahradí trasu z provi-

?

První pøíèník (è. 47), odbìratelem striktnì
vyžadovaný do konce roku 2010

Rektifikaèní zaøízení pro osazování závìsù
do armokoše

hledu a pøísné výrobní tolerance. Výraznou komplikací je ale neustálá promìna
polohy tìžkých závìsù v podélném smìru s milimetrovou pøesností. Ke splnìní
takového požadavku dodala firma VPK
Plzeò pro armovnu a výrobnu speciální
rektifikaèní stojany s manipulaèními
a odtlaèovacími rámy. Pomocí nich se po-

PODÉLNÝ ØEZ PØÍÈNÍKU

Vize architekta nového trojského mostu

budou k dispozici pro kontrolu mostu za
provozu.
Po poèáteèních potížích se výroba pøíèníkù v únoru a v bøeznu rozjela natolik,
že je ji tøeba brzdit z dùvodu nepøipravenosti stavby k jejich transportu k zabu-

dování. Nároènost vlastní stavby, pøevážnì ocelové svaøované nosné konstrukce, však vyžaduje ponìkud pøísnìjší mìøítka. Na stavbì tomu nasvìdèují
první takty výsunu provizorní konstrukce
s uloženými pøíèníky.
Jaroslav Kobza

zorního mostu) a krajní chodníky a cyklistické pruhy. Celková šíøka je 35 m.
Nosnou konstrukci mostu tvoøí dva ocelové sklonìné oblouky a dvì sklonìné
roviny „sítì” šikmých závìsù. Podélné
táhlo oblouku je ocelobetonové, podélnì
pøedpjaté a pevnì spojené s roštem betonové mostovky. Závìsy oblouku jsou
v její úrovni kotveny ve dvojicích, po 4 m,
do masivních ocelových konstrukcí úchytù o hmotnosti cca 1 t, èásteènì zapuštìných do celkem 47 pøíèníkù z vysokopevnostního pøedpjatého betonu C70/85,
XF2. Jejich výrobu pro Metrostav, divizi
5, zajišuje SMP CZ, a. s., divize 2, støedisko 21, prefa v Brandýse nad Labem.
Poèáteèní obavy z požadované rychlosti
výroby a složité pøesné geometrie pøíèníkù byly i v nepøíznivém poèasí dobøe
zvládnuty. Nepøíjemným pøekvapením
nakonec byla nároènost výroby vysoko-

loha závìsù seskupuje u armokošù po
cca 5 ks a nad formami lze povolenou toleranci polohy do ± 5 mm splnit u každého závìsu.
Ke kontrolám geometrie si odbìratel
zøídil ve VMS geodetickou mikrosí a protokolárnì kontroluje tvar prefabrikátù ve
3 fázích – formu a polohu závìsù pøed
betonáží, po betonáži pøed pøedepnutím
a po pøedepnutí pøedpínacích kabelù.
Kontrola se netýká jen geometrie, ale
i pøedpìtí a betonáøské výztuže. Ve dvou
pøíènících jsou instalovány kontrolní tenzometry, ze kterých se prùbìžnì mìøí
zmìny napìtí. Každý pøedpínací kabel je
elektricky izolován proti bludným proudùm úpravou kotev, plastovými kanálky
i vázáním kanálkù ve vodivì propojených armokoších. Z aktivních kotev kabelù jsou vyvedeny vodièe ze sond v kanálcích do mìøicího místa u opìry, kde

STØEDISKO 51

LABE, KØEŠICE, ZVÝŠENÍ OCHRANY
OBCE HRÁZEMI

Vážené kolegynì a kolegové,
dovolte mi prosím, abych
Vás ve struènosti seznámil se stavbou „Labe, Køešice, zvýšení
ochrany obce hrázemi”, jejímž investorem je Povodí Labe, s. p., a realizací bylo
povìøeno støedisko 51 naší spoleènosti.
Dotèené území se nachází mezi drážním
tìlesem ÈD na trati Mìlník – Litomìøice
a pravým bøehem Labe v obcích Køešice
a Nuènice. Rozhodující èást stavby se
nachází v intravilánu obou obcí. Pøevážná èást zástavby v obcích se nachází
v záplavovém území øeky Labe nebo Blatenského potoka, který protéká støedem

obce Køešice a pod mostem v ulici Litomìøická zaúsuje do zatrubnìného úseku vejèitého profilu.
Trasa pøes 2,2 km dlouhé protipovodòové ochrany vede od železnièního
pøejezdu u obce Tøeboutice v pravé krajnici vozovky pøi pohledu do obce. Poté
pokraèuje linie intravilánem obce Køešice, postupnì pod zahradami rodinných
domkù, pøièemž jde v tìsné blízkosti plotù a opìrných zdí. V místech vjezdù, pøístupù na pozemky a pøekroèení komunikace je navrženo mobilní hrazení z hli-
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zmìna fota a popisky

PODÉLNÝ POHLED NA MOST

cích a naproti Motorestu v Nuènicích je
navržena kombinace betonové stìny
a mobilního hrazení. Dále je v úseku
35 m navrženo opatøení pomocí pytlù
s pískem. Takto hrazená výška nepøesahuje 0,4 m vodního sloupce.
Souèástí nadzemní èásti jsou mobilní
protipovodòové bariéry, které navazují
na železobetonové stìny trvalé konstrukce. Mobilní bariéry se skládají z hli-

níkových profilù. Od Malé návsi v Køešicích vede dále trasa v krajnici ulicí Pražskou. Na Køešice navazuje èást v blízkosti firmy Schoeller a poté opìt podél hlavní komunikace v obci Nuènice. Od lodìnice se linie protipovodòového opatøení
stáèí pod zahrady a vede poblíž pravého
bøehu Labe. Souèástí øešení je i èást
sníženého území pøed obcí Okna, kde by
pøi povodòovém prùtoku na úrovni Q20
docházelo k pøelévání vody z povodí
Úštìckého potoka do povodí Blatenského potoka.
Urbanistické a architektonické øešení
stavby bylo navrženo s ohledem na konkrétní technické øešení protipovodòového opatøení, stanoviska vlastníkù
dotèených pozemkù, inženýrských sítí,
obytných objektù a zapojení stavby do
území. Konstrukèní uspoøádání podzemní èásti nemá vliv na architektonické
øešení, nadzemní èást je navržena z monolitického betonu, a to pøedevším z dù-

vodu stability protipovodòových zdí.
Èást protipovodòového opatøení je navržena jako mobilní zábrany z hliníkových
profilù. V centrální èásti obce bylo z architektonického dùvodu rozhodnuto
provést ochranný prvek formou trvalé
betonové zídky vysoké jeden metr nastavené na potøebnou výšku mobilním
hrazením. Vzhled a povrchová úprava
trvalých zdí a zídek byla projednávána
s architektem obce. Byla navržena úprava betonových ploch pomocí elastických
polyuretanových matric dvou rùzných
typù (kamenný obklad a bambus) vkládaných do bednìní, nebo ponechání
hladké zdi.
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Ochrana obcí Køešice a Nuènice byla navržena pomocí trvalých betonových zdí
a zídek v kombinaci s mobilními prvky.
Optimální umístìní jednotlivých protipovodòových opatøení bylo øešeno s ohledem na úroveò návrhové povodòové
hladiny, to je úroveò hladiny velké vody
pøi Q20. Protipovodòová opatøení se skládají ze spodní stavby, nadzemní èásti
a mobilního hrazení. V místech støetù je
souèástí stavby øešení pøeložek inženýrských sítí, prostupy sítí podzemní èástí,
opatøení a øešení objektù na kanalizaèní
síti. Spodní stavba je navržena jako trvalá konstrukce s tìsnicí funkcí. Dalším
úèelem podzemní èásti je její statická
funkce, spoèívající v pøenesení vodorovných sil a momentù od zatížení nadzemní èásti konstrukce vodním tlakem do
podloží. Návrh konstrukce spodní stavby
vycházel také z prostorových možností
v dané lokalitì, dopravního omezení,
rychlosti výstavby, ekonomických parametrù a dalších aspektù. Spodní stavba
je tvoøena buï štìtovnicovou stìnou,
nebo tryskovou injektáží. Štìtovnicové
stìny tvoøí pøevážnou èást spodní stavby. Sloupy tryskové injektáže jsou navrženy v místì prostupù inženýrských sítí
a dále v úseku cca 255 m podél zatrubnìného Blatenského potoka. Zde bylo
též nutno provést doplnìní tryskové
injektáže o mikropiloty, a to z dùvodu
pøenosu hydrostatického zatížení do
podloží.
Nadzemní èást je øešena jako trvalá betonová stìna. V místech pøechodù komunikací, vjezdù a pøístupù na pozemek
jsou navrženy mobilní protipovodòové
zábrany. V úseku Pražské ulice v Køeši-

níkových hradítek rùzné tloušky, výšky
a délky dle hrazené délky a výšky ze slupic, které jsou nevzpírané. Použitý materiál je pøevážnì hliník a kompozitové materiály. Souèástí dodávky mobilních hrazení jsou i trvale osazené èásti dodavatelem mobilního hrazení. Jedná se o dosedací prahy tvoøeny I profilem a vodítka
pro usazení hradících prvkù osazovaná
do sloupkù.
Pøi øešení bylo nutno zohlednit problematiku odtoku vod skrze navrženou zeï
do Labe. Za normálního stavu hladiny
vody v Labi nesmí dojít k hromadìní
povrchových vod na chránìné stranì za
linií protipovodòového opatøení. Z tohoto dùvodu je navržena kombinace
odtoku povrchových vod, a to v nadzemní èásti pomocí žlabu z betonových prefabrikátù (podél komunikací) s vyvedením za linii ochrany. Potrubí odvádìjící
povrchovou vodu je osazeno zpìtnými
klapkami. Dále je navržen drenážní
systém na stranì chránìného území,
který má za funkci odtok vsáknutých
povrchových vod. Drenážní systém je
napojen na drenážní šachty a dále sveden opìt vnì linii chránìného území
s osazením zpìtnými klapkami.
Realizace stavby byla zahájena v srpnu
2009 a v souèasné dobì je dokonèena.
Slavnostnì byla pøedána do užívání
Martin Kubizòák

PØÍRODNÍ PARK DUBEÈ II

Stavba „Pøírodní park Dubeè II” je situována na
východním okraji zastavìného území mìstské èásti
Praha – Dubeè a navazuje
na již dokonèenou a zprovoznìnou 1. etapu této
stavby. 2. etapu této stavby jsme realizovali ve sdružení typu arge se spoleèností INGBAU CZ, s. r. o.,
investorem stavby je Hlavní mìsto Praha. V rámci zakázky jsme provedli revitalizaci stávajícího zanedbaného území na pøírodní
park, který slouží pro návštìvníky a obyvatele Dubèe a nedalekého domova
s peèovatelskou službou.
„Pøírodní park Dubeè II”
zaujímá rozlohu pøibližnì
1 ha. Centrální èást parku
tvoøí vyhlídka nazvaná
„3 babyky”. V parku byly
zøízeny atraktivní zelené
plochy, které jsou doplnìny o lavièky, informaèní tabule a ostatní mobiliáø parku. V parku je vybudovaná
vinice, umìlá vodoteè
a grotta.
V dobì zahájení výstavby
byla zájmová oblast s výjimkou okolí pøilehlého barokního špýcharu a novì

vybudované Panské zahrady ve znaènì zpustlém
stavu. Práce na výstavbì
byly zahájeny 12 8. 2010
pøípravou území. Pøíprava
území spoèívala v odstranìní keøových porostù,
probírky porostù a kácení
døevin a stromù. Souèasnì
s pøípravou území byly zahájeny práce na HTÚ, spoèívající v modelaci terénu
a navezení velkého množství zeminy pro vybudování
vyhlídky, na jejímž svahu je
situována vinice. Dále byly

provedeny komunikace
pro pìší s finálním povrchem z mechanicky zhutnìného kameniva, umìlá
vodoteè s jezírkem vèetnì
kabelových rozvodù NN
pro napájení technologie
vodoteèe, monolitická železobetonová zeï obložená pískovcem obepínající
vinici, schodištì podél
opìrné zdi na vyhlídku
obložené pískovcovými
deskami, umìlá jeskynì
s møíží pro budoucí plánované umístìní sochy, vý-

sadba zelenì na celém
území 2. etapy parku, kterou tvoøí trávníky, stromy,
keøe a rostliny a na závìr
byly osazeny prvky drobné
architektury, kterou tvoøí
informaèní tabule, rozcestníky, lavièky a koše na

psí exkrementy.
Vybudováním parku v nevyužívané lokalitì na hranici intravilánu obce, což je
dnes velkým trendem v celé Evropì, je umožnìno
našim spoluobèanùm trávit
volný èas aktivním odpo-

èinkem. Úspìšná realizace pøispívá ke zviditelnìní
naší spoleènosti v této
oblasti. Stavba byla pøedána 28. 2. 2011 a následnì
i zkolaudována.
Stanislav Vojtášek

Most pøes Nil v káhirském pøedmìtí Gizza

JAK DÁL V PØEDPÌTÍ A PØÍSLUŠENSTVÍ MOSTÙ
SMP CZ se svými pøedchùdci je dodavatelem
mostních pøedpjatých konstrukcí na èeském a slovenském trhu již více jak
55 let. Bìhem této doby
jsme získali bohaté zkušenosti v tomto oboru. Od
dob, kdy se vše dìlalo tzv.
na kolenì, se po roce 1990
hledaly systémy dodávek,
které by ucelenì øešily
provádìní pøedpínacích
prací a nìkterých èástí
pøíslušenství mostù, zvláštì potom dilataèních závìrù. Toto bylo jednak øešeno cestou licenèních
partnerù, jednak nákupem
výrobkù od na trhu dostupných výrobcù.
V roce 2010 jsme udìlali
ráznou zmìnu v užívání
a zajišování tìchto podstatných technologií pøi výstavbì. Právì možná budoucí spolupráce se ses-

terskou spoleèností ze skupiny VINCI, spoleèností
Freyssinet, byla dominantním dùvodem k zahájení
pøíprav na pøechod k jinému systému pøedpìtí a také jinému konstrukènímu
typu povrchových dilataèních závìrù vèetnì ložisek.
Druhým, neménì podstatným dùvodem, byla obava
z vývoje u stávajících licenèních partnerù pro pøedpínání a pøíslušenství mostù.
Rovnìž tak dodávky od jiných dodavatelù byly stále
více obchodnì komplikované a bohužel èást z tìchto komplikací se musí øešit
i právní cestou.
Dostat se tam, kde jsme
dnes, nebylo jednoduché,
a to nejen díky systému
plánovitého hospodáøství.
Byl to permanentní vývoj
a trvalé hledání, jak a co
zlepšit a vylepšit. Myslím

si, že neuškodí trochu osvìžit
historii.
První poèiny s pøedpjatým betonem se datují s rokem
1947. V tehdejší Èeskoslovenské republice to bylo
zahájení výroby nosníkù
pro silnièní a následnì železnièní stavby. Zde je nutno jmenovat stavby mostù
pøes Slapskou pøehradu
u Cholína a Živohoštì. Na
tìchto mostech byly použity nosníky o délkách 50 m
a jejich hmotnost dosahovala 210, resp. 190 tun.
V roce 1956 bylo na stavbì
lávky na Veslaøský ostrov
v Praze použito poprvé
pøedpìtí na monolitické
konstrukci. Most o tøech
polích s rozpìtím støedního pole 45 m byl proveden

tehdy novou technologií letmou betonáží. Následoval most pøes Ohøi v Karlových Varech, který byl
dokonèen v roce 1960,
a jeho rozpìtí dosahuje
70 m. Z následujících let je
nutno jmenovat další letmo betonované mosty pøes
Otavu a Vltavu u Zvíkova.
V následujících letech nastal veliký rozvoj další tehdy nové moderní metody
výstavby mostù pomocí
postupného vysouvání.
Byly zrealizovány mosty
v Tomicích, Øímovì, Voznici a v Davli pøes Vltavu
s rozpìtím pole 80 m. Na
posledním jmenovaném
mostì byly již použité lanové pøedpínací kabely
a rovnìž tak zde byly poprvé použity volné kabely. Na
mostì na D1 u Hvìzdonic
pøes Sázavu byla v sedmdesátých letech poprvé
použita technologie betonáže na výsuvné skruži.
Tato technologie byla dále
použita na mostech v Berounì, na dálnici D8
a pražském okruhu na
Ruzyòské estakádì.
V osmdesátých letech minulého století nastal
obrovský rozvoj moderních lanových pøedpínacích systémù hlavnì
s pøíchodem segmentové
technologie, pro kterou rychlá implementace pøedpìtí je nezbytná vzhledem
k rychlosti výstavby. Používaný pøedpínací lanový
systém MONO mìl své dìtské nemoci a nìkolikráte
stavbaøùm pøipravil horké
chvilky hlavnì u spojitých
konstrukcí v oblasti spojek.
Tento systém se samozøejmì uplatnil i na zavìšeném mostì pøes Jordán

v Táboøe, který se provádìl
letmou betonáží s postupným vyvìšováním lamel.
Kvalitativní skok v provádìní pøedpínacích prací
znamenalo zavedení systému Dywidag. Hlavnì v dùsledku dopracování komponentù pro spojkování
a injektáže kabelových kanálkù vèetnì velkých pøedpínacích jednotek, které
umožnily zvýšit vnášenou
pøedpínací sílu.
Obdobnì šel vývoj v oblasti
pøíslušenství mostù. Mezi
jeho nejdùležitìjší prvky
patøí nepochybnì ložiska.
V prvopoèátcích se hojnì
využívalo betonových ložisek, zvláštì vrubových
kloubù a tam, kde byla
prostá pole, se využívaly
desky z oceli, plastù, gumokovu nebo obyèejných

asfaltových lepenek. Pro
mosty s vìtším rozpìtím se
užívala ocelolitinová mostní ložiska jak pevná, tak
pohyblivá. S rozvojem spojitých konstrukcí se všeobecnì zaèala používat ložiska hrncová, jak pevná,
tak i pohyblivá jedním èi
všemi smìry. Vývoj a široké zavedení elastomerových vyztužených ložisek
po zvládnutí jejich kvalitní
výroby je krok tím správným smìrem vzhledem
k jejich minimálním požadavkùm na údržbu. Rovnìž
tak kalotová ložiska mají
svoji budoucnost pøed sebou.
Druhým neménì dùležitým
prvkem pøíslušenství mostù jsou dilataèní závìry.
V døívìjších dobách se hojnì používaly systémy GHH.
Jednalo se o ocelové nosníky s upevnìnou gumou
pomocí ocelových plátù.
Dále to byl typ kobercového závìru Transflex. Pro
vìtší pohyby se užívaly
nùžkové závìry a nosníkové roštové konstrukce typu
FÜK a GÜK, které mìly tìsnicí gumový pás zavleèený
do osazení navaøeného na
nosníky dilatací. Pro menší
rozpìtí a tím menší dilataèní pohyby se ne vždy

Nuselský most v Praze

Most pøes Vltavu v Davli

Most pøes Slapskou pøehradu, Živohoš

D5, most Beroun
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úspìšnì provádìly a i nadále se provádìjí elastické
mostní závìry, které mají
ale vysokou nároènost na
vlastní ruèní provedení na
stavbì. Pro minimální pohyby se užívají podpovrchové závìry, které opìtnì
jsou vysoce nároèné na
vlastní provedení na stavbì. U mostù s velikými dilataèními pohyby se užívají
také prstové dilatace, kte-

Most pøes Slapskou pøehradu u Cholína

ré je ale nutno provádìt
s maximální pøesností
vzhledem k jejich velkému
namáhání od pøevádìné
dopravy. Lze øíci, že budoucnost mají konstrukce
dilataèních závìrù vyrábìných v prùmyslových podmínkách se snadnou montáží na stavbì, ale zároveò
je nutno øíci, že jejich konstrukce musí být jednoduchá na kontrolu, údržbu
a výmìnu elastomerových
tìsnicích pásù.
Z tohoto pøehledu je zøejmé, že kvalitní dodavatel
mostních konstrukcí z pøedpjatého betonu by mìl být
schopen dodávat komplexní mostní dílo, to znamená,
že mimo dodání skruží,
bednìní, betonáøské výztuže, betonáže musí být rovnìž schopen dodávat jak
kvalitní pøedpínací systém,
tak kvalitní pøíslušenství
mostù, zvláštì ložiska, dilaD1, most Hvìzdonice

taèní závìry a záchytné
systémy. Všechny tyto
jmenované prvky je možno
nakoupit od rùzných subdodavatelù a prodejcù nebo si je vyrábìt v rámci své
podnikatelské èinnosti.
SMP CZ po nabytých zkušenostech za více jak 55 let
jde druhou jmenovanou
cestou. Pøedpìtí betonových konstrukcí bude provádìt prostøednictvím své

dceøiné spoleènosti Freyssinet CS, která vznikla pøistoupením druhého akcionáøe Freyssinet k již existující spoleènosti SM 7. Tato
spoleènost byla založena
z vlastního pøedpínacího
støediska SMP CZ v 90. letech minulého století. Spoleènost Freyssinet CS bude
také dodávat mostní ložiska všech typù. Další již
jmenované pøíslušenství

jako dilataèní závìry a záchytné systémy vèetnì betonových svodidel a systémù protihlukových zdí bude SMP CZ zajišovat
v rámci vlastní výroby
cestou divize D 2 Specializace.
Vìøím, že tento krok je tím
správným k dalšímu zkvalitòování naší produkce
a bude jej kladnì hodnotit
Václav Krauz

SMS
JEDEME DÁL V PLNÉ SÍLE
Koneènì pøišlo jaro…
dokonce i na Slovensko.
Hned máme lepší náladu, nejen proto, že se
naplno zase buduje, ale
i pro rozjezd soutìží na
Slovensku. Týdnì odevzdáváme dvì až tøi nabídky se snahou
naplnit další léta pìknou prací.
Projekt PPP R1 se pomalu ale jistì
pøibližuje svému zprovoznìní v záøí tohoto roku. Tohle znamená obrovské vypìtí
všech sil na I., II. a III. úseku tohoto
projektu. Je nutno tyto tøi úseky èítající
dohromady dlouhých 45,6 kilometrù dobudovat tak, aby mohlo být zahájeno
pøedbìžné užívání.
Co tohle znamenalo a znamená pro nás?
Realizujeme na této èásti
10 mostních objektù a 7
objektù protihlukových
zdí. Oficiální termín
zahájení byl 1. 9. 2009,
ale reálnì se zaèalo u velkých mostù zakládat až
na konci listopadu 2009.
Menší objekty se dokonce zaèaly zakládat až na
konci srpna 2010. Teï je
zaèátek dubna a všechny
nosné konstrukce i s polovinou všech øímsových
konstrukcí jsou hotovy.
Myslím, napadá mne – úžasné, to tempo
a kvalita. Ještì máme pøed sebou cirka
5 mìsícù na dokonèení PHS a vybavení
mostù. Na konci záøí, vìøím, že spoleènì

oslavíme zprovoznìní a bìhem dalších
dní, do konce bøezna 2011 kompletnì
dokonèíme tyto stavební objekty.
Dalším dílem projektu PPP R1 je IV. úsek
- obchvat Banské Bystrice. Délka tohoto
úseku je „pouhých” 5,7 km, ale poètem
stavebních objektù, které realizujeme, je
hodnotnìjším. Zde realizujeme 14 mostních objektù, 8 objektù PHS a úpravu
koryta potoka. Tato práce je soustøedìna do dvou hlavních køižovatek Kostiviarská a Rudlová. Na ètvrtém úseku není až taková èasová tíseò, nebo se
objekty zprovozòují postupnì. Co je zde
limitující, je prostor, na kterém pracujeme. Nacházíme se ve mìstì a køižovatky jsou situovány do velice stísnìných prostorù.

Spolupráce všech participujících jednotek skupiny SMP, a není jich málo,
divize 1, 2, a 4, organizaèní složka, SM 7,
SMS je na pomìry èesko-slovenského
stavebnictví výborná.

Pražský okruh, estakáda Ruzynì

Ludìk Borový

ROK A VÍCE POTÉ
CHRÁNÍ JEJICH ŽIVOTY
... ètyøi roky poté

Most pøes Jordán v Táboøe
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Pøed ètyømi lety zaèalo SMP CZ, a. s., ve
Støekovì (ètvr v Ústí nad Labem) budovat ochrannou zemní hráz s tìsnicí stìnou v kombinaci s mobilním hrazením.
Postavila se témìø kilometrová protipovodòová bariéra na pravém bøehu Labe
schopná odolat dvacetileté vodì. Vyšší
stìna, která by zabránila ještì katastrofálnìjší povodni, by byla podle propoètù už neúnosnì drahá.
V minulosti se to tady pøi nièivých po-

vodních øešilo barikádou pytlù s pískem.
Øeka je tu pomìrnì široká, pøeklenutá
železnièním mostem, pøi vyšší vodì se
døíve snadno vylila do nízkého bøehu
Støekovského nábøeží, a když nabrala na
síle, dál do ulic ústecké ètvrtì. Tak tomu
mohlo být i letos v polovinì ledna, kdy se
Labe opìt vzepøelo bøehùm. Nestalo se

tak. Poprvé v ostré zkoušce byla zmobilizovaná protipovodòová hráz. Premiéru
montáže mobilní stìny organizoval øeditel Mìstských služeb Ústí nad Labem
Ing. Miroslav Štráchal, MBA. „Myslím, že
jsme to zvládli,” vzpomínal øeditel na nezvyklý noèní cvrkot kolem stavby mobilní
hráze. „Zábrany se vozily na dvou náklaïácích z blízké Setuzy, kde jsou komponenty mobilní hráze uskladnìny. Pak
bylo nutné zalarmovat témìø padesát
lidí, víc jak polovina jich byla z Mìstských
služeb, zbytek tvoøili dobrovolní hasièi.
A samozøejmì se musela pøisunout dostupná technika, pøedevším vysokozdvižné vozíky.”
Po poèáteèních problémech, chvíli to
trvalo, než se lidi sladili, se zaèalo
s rychlým budováním protipovodòové
stìny, nejdøív se namontovaly sloupky,
poté se mezi nì zaèaly vkládat trámky.
Témìø kilometr dlouhou stìnu mìli do
druhého dne postavenu. Celou trasu pro
jistotu hlídali po øadu dnù mìstští strážníci, aby se snad nìkdo nepokusil odvézt
ocelové komponenty do sbìru. Ústeèáci
pak o víkendu okukovali pevnou støíbrnou hradbu, aby suchou nohou mohli
bez obav bezpeènì projít celý úsek.
Voda by musela v Labi vystoupat až
k osmi metrùm, aby se o protipovodòovou bariéru zastavila, nestalo se
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Projekt: Systém svislé staveništní dopravy na stavbì malého rozsahu
Autor: Ing. Radim Cihláø

Použití stavebního vrátku CAMAC
MINOR P-200 pro svislou dopravu
výkopku spoleènì s dopravní výklopkou
o objemu 60 l. Vrátek byl pøipevnìn
pomocí klem na konstrukci z lešení nad
hloubenou rýhu. Konstrukce byla snadno rozebíratelná a umožòovala umístit
tak, a i když labská voda pøi lednové povodni kulminovala na pìtileté maximum,
hráz zùstala suchá. Jeden z místních to
vyjádøil asi nejlapidárnìji, „díky stìnì se
mi teï spí daleko klidnìji.”
„Možná, že pro nìkoho mohla být montáž stìny zbyteènou akcí,” doplnil Miroslav Štráchal. „Já si to rozhodnì nemyslím. Ovìøili jsme si naše možnosti,
jak to zvládneme organizaènì, rychle
a kvalitnì. Chci vìøit, že nás øeka nebude
provìøovat pøíliš èasto a i pro pøíštì zùstane jen u cvièného poplachu.”
Je potìšitelné, že systém protipovodòových opatøení funguje. Obyvatelé
støekovského nábøeží se nemusejí bát,
že by je protipovodòový val, jehož souèástí je zapuštìná železobetonová zeï
bránící pronikání vody pískovcovým podložím labského bøehu, zklamal. Chrání
jejich životy i majetky.

3

Projekt: Visutá lávka pro pìší a cyklisty v Berounì
Autor: Ing. Radim Cihláø

Jako hlavní nosný prvek visuté lávky byla
zvolena øetìzová konstrukce z tyèových
prvkù. Tyèové prvky jsou navrženy
z pøedpínacích tyèí HPT profilu 40 mm
a 20 mm. Èepové styèníky byly zhotoveny pro tuto konkrétní konstrukci

4

Vlastimil Vavøín
Laurus press servis
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a odzkoušeny ve zkušebnì. Montáž ocelové konstrukce probìhla postupným
navìšováním montážních dílù mostovky
z plovoucích pontonù na závìsný
systém.

Projekt: Podepøení prefabrikovaných pøíèníkù na mostních pilíøích
Autor: Ing. Ivan Batal

Inovace pøedstavuje nové øešení s užitím
uložení prefabrikovaných pøíèníkù pøímo
na hlavy pilíøù.
Uložení pøíèníkù je provedeno na dvou
ètveøicích hydraulických lisech, které
zajišují pøenos tlakových sil a umožòují
výškovou rektifikaci pøíèníkù. Pro pøenos
tahových sil (stabilita pøíèníkù proti
pøeklopení) jsou pøíèníky pøipnuty ke
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vrátek co nejblíže k místu hloubení.
Otoèný výložník pak umožòoval bezpeèné a snadné vykládání materiálu mimo výkop. Napìtí motoru vrátku bylo
230 V, takže jeho používání není energeticky nároèné.

hlavám pilíøù celkem šesti táhly z tyèí
DW 26,5. Pro zachycení vodorovných sil
jsou využita definitivní hrncová ložiska,
jejichž vodorovný posun je doèasnì zablokován. Pro práce kolem hlav pilíøù
jsou navrženy konzolové pracovní plošiny.

Projekt: Prefabrikované mostní øímsy z vláknobetonu
Autor: Ing. Vladimír Brejcha

U prefabrikovaných mostních øíms
z vláknobetonu nedochází ke zvýšení
ohybové únosnosti prvku, ale ke zvýšení poèáteèní tahové pevnosti, ke zvýšení jeho houževnatosti a homogenity
a ke zvýšení odolnosti proti otluku.
Všechny tyto zlepšené vlastnosti jsou
plnì využity v návrhu nového prvku.
Užití vláknobetonu umožnilo snížení
tloušky panelu ze 120 mm na 90 mm,
tj. na 75 % hmotnosti. Významným pøínosem je pùsobení vláken nejprve

v raném stádiu tuhnutí betonu, kdy jsou
mladému betonu schopna nahradit jeho
chybìjící pevnost v tahu a zamezit
vzniku smršovacích trhlin. Pro prefabrikované mostní øímsy, které mají relativnì malé rozmìry, je dále dùležitý
nárùst rázové odolnosti, která se uplatòuje pøi manipulaci, dopravì a montáži.
Tøetí pøedností je omezení rozvoje trhlin
a karbonatace betonu v dlouhodobém
horizontu.
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Do letošního roèníku soutìže ceny inovace bylo pøihlášeno celkem 1 721 projektù.
Z toho 156 v našem soutìžním regionu - støední Evropa, kde je spolu s námi dalších
devìt zemí. O tom, jak se umístili naši soutìžící a zdali dostanou jednu z deseti udílených cen, se dozvíme ve finále, které probìhne 7. èervna 2011.

ZA SMP CZ BYLY PODÁNY TYTO PROJEKTY:

1

Projekt: Systém jištìní osob pøi èinnosti na volné hranì
nosné konstrukce
Autor: David Èáp

Systém navržený pro jištìní osob pøi
èinnosti na volné hranì nosné konstrukce a øímsy.
Pevný systém se skládá z expreskotev

Doka, Zn ocelového lanka, dl. min.
4 mm, lanových svorek a napínákù,
pøípadnì silnièních panelù, které mohou
nahradit kotvy Doka.

6

Projekt: Sdílení dat na divizním Webu
Autor: Ing. Antonín Rak

Zavedená technologie pomáhá sdílet
práci zamìstnancù divize. Aplikace se
jmenuje „Office Sharepoint Server” a my
využíváme její edici „Windows Sharepoint Services 3.0”, která je zdarma (pøi
zachování dalších licenèních podmínek).

7

Samotné popsání námi využívaných
možností této technologie je natolik rozsáhlé, že by zabralo nìkolik stran textu.
Ta samotná myšlenka je jednoduchá:
„pøemýšlím a spolupracuji”, protože to
pøinese profit nám všem.

Projekt: Technologie vysouvání nové ocelové mostovky obloukového
mostu pøes Ohøi v Lokti
Autor: Ing. Miloš Šimler, SM 7

Pro vysouvání pøíèníkù bylo zkonstruováno a vyrobeno boèní vedení se
sklopnými rolnami, které se pøi prùjezdu
pøíèníku jednoduše ruènì sklopí a znovu
vyklopí, èímž není pøerušen postup
výsuvu, obsluha je jeden èlovìk, který
zároveò ovládá boèní vedení dle pokynù

geodeta a vedoucího výsuvu. Pro zavìšení tyèí byl navržen jednoduchý závìs
složený z døevìné pøíèky zavìšené na
lanku a na trojici celozávitových tyèí
prùm. 15 mm. (foto na další stranì)

7

Francie. Vybudují pøítokový kanál, zaøízení pro výrobu elektøiny, transformaèní stanici, vodní výpust a propust pro
ryby. Kapacita elektrárny bude 6,5 MW tj. roèní spotøeba 22 000 obyvatel.
Celková hodnota díla: 11,7 milionù €.
Rozvoj pøístavu v Dunquerke
Sdružení firem VINCI Construction
France a VINCI Construction získalo zakázku na pøestavbu pøístavu v severofrancouzském mìstì Dunquerke. Pøi
modernizaci jednoho z terminálù pøístavu bude zboøena èást pøístavištì, vybudována 200 m dlouhá nová pøístavní
hráz a vytvoøeno 117 m dlouhé kotvištì
pro èluny. Nový terminál má zaèít fungovat v prùbìhu r. 2012.
Cena zakázky: 11,3 mil. €.
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Projekt: Zaøízení pro zvedání betonové skoøepiny na akci Loukov
Autor: Ing. Miloš Šimler, SM 7

Zadáním bylo zvednout støechy ètyø
válcových nádrží na ropné produkty.
Pøièemž pøi zdvihu se nesmìl obvod
støešní skoøepiny deformovat více než
+/- 20 mm od teoretické roviny pøi seètení všech vlivù na deformaci a støechu,
mìlo být možno pøi zvedání pøerušit,
pøípadnì dokázat støechu i spustit o urèitý úsek dolù.

Pro splnìní požadavkù zadání bylo zvoleno zvedání støechy na 36 pøedpínacích
tyèích prùm. 36 mm složených ze 3 délek
po 600 cm a spojených závitovými spojkami. Pro zvedání bylo použito 36 dutých
válcù nosnosti 60 t každý se zdvihem
130 mm, spojených do 3 skupin, každá
vždy na 1/3 obvodu nádrže obsluhovaná jedním vysokotlakým èerpadlem.

Èistírna vody pro paøížský region
Firmy ze skupiny VINCI Construction
France byly povìøeny rekonstrukcí první
èásti èistírny vody Seine Aval v Achères
v paøížské oblasti. Projekt je naplánován
na pìt let, od kdy by mìl zaèít sloužit
6 milionùm obyvatel této oblasti.
Celková cena: 230 milionù €.

Construction, vytvoøila nový rekord pøi
posunu 20 000 tunové konstrukce dálnièního mostu o 60 metrù. Operace trvala 14 hodin – práce probíhaly s použitím
techniky Freyssinet „Autoripage”, která
umožòuje pøesouvat extremnì dlouhé
konstrukce s minimálním pøerušením
dopravního provozu.
Projekt Freyssinet v Srbsku
Soletanche Freyssinet z VINCI Construction dokonèil první projekt v Srbsku –
modernizaci 283 metrù dlouhého mostu
pøes øeku Crni Timok na východì zemì.
Rekonstrukce mostu umožní zvýšení
provozu na mostì a prodlouží jeho životnost nejménì o dalších 30 let.
Most ve Vancouveru
Kanadská filiálka Soletanche Freyssinet
získala zakázku na projekt a instalaci lan
nového mostu Port Mann Bridge ve Vancouveru. Most o délce 2,2 km a šíøi 50 m
má 10 dopravních pruhù. S nejvìtším
rozpìtím mezi lany – 470 m – bude nejdelším lanovým mostem v Severní Americe.

Yvonna Pekárková

... EDITU MILÁÈKOVOU,
ekoložku spoleènosti
„Vážím si toho, že mùžu žít v Èechách”
Když mi nìkdo øekne,
že je podnikový ekolog, pøiznám se, že si
pod tím neumím nic
moc pøedstavit. Mùžete nám
objasnit svou pozici ve firmì? A co
vše konèí u vás na stole?
Funkce ekologa u prùmyslové
firmy už není nic tak zvláštního, jak tomu
bylo tøeba pøed deseti lety. U stolu
nejèastìji øeším podporu pro stavby
(havarijní plány, rùzná povolení,
evidence, podklady pro vybavení skladù
a podobnì). Hodnì èasu mi zabere
papírování s úøady. Prohlídky na stavbách jsou druhou polovinou mé práce.
Dne 25. 3. 2011 se konalo
v Praze „na Evropské”
další setkání interních
koordinátorù. Setkání zahájil VØ informací o stavu
BOZP v naší spoleènosti
a o dosavadních úrazech
roku 2011. Dále pokraèovala Ing. Alena Eisová
školením o NV 11/2002 Sb., kterým se
stanoví vzhled a umístìní znaèek a zavedení signálù a NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpeènost o ochranu zdraví pøi práci na staveništích.
Dále VØ apeloval na vìtší zapojení
koordinátorù v rámci realizace zakázky.
Z aktualit z BOZP nelze nezmínit další

2 nové úrazy. Celkový poèet úrazù na našich stavbách od poèátku roku je tedy
alarmující èíslo 3. O prvním úrazu jsem
již psala v prvním letošním èísle. Krátce
tedy pøedstavím další dva:
První z nich se stal dne 8. 3. 2011 na
stavbì plaveckého areálu Šutka, kde zamìstnanec zakopl na schodech a pádem
si poranil prst na levé ruce. Druhý úraz se
stal v armovnì VMS Brandýs nad Labem.
Pøi støíhání železa na poloautomatickém
stroji vystøelil drát a poranil zamìstnanci
pravé oko.
V souvislosti s pøibývajícími úrazy vyšel
otevøený dopis GØ týkající se BOZP, se
kterým byli povinni se seznámit všichni
zamìstnanci. Znovu si ho mùžete pøeèíst
na intranetu.
Edita Miláèková

ZPRÁVY ZE SKUPINY VINCI
Vodní elektrárna v jižní Francii
Skupina firem z VINCI Construction
France byla povìøena výstavbou malé
vodní elektrárny u Rochemaure na jihu
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Posun mostní konstrukce v Lucembursku
Firma Freyssinet France Agence Câbles,
filiálka Soletanche Bachy z VINCI

Když už jste se dala na takový obor,
proè jste si zrovna vybrala stavební
spoleènost?
Vystudovala jsem životní prostøedí na Stavební fakultì v Praze, takže
mùj výbìr rozhodnì nebyla náhoda,
vlastnì dìlám pøesnì to, co jsem chtìla.
Mám štìstí.
Jaký nejzapeklitìjší pøípad jste øešila?
Letos to bylo rozhodnì hlášení
o zneèištìní ovzduší do nového registru
ISPOP v rámci pøibližování k EU.
Kdy jste mìla naposledy ze své práce uspokojení?
Mám ho docela èasto, hlavnì
v pátek odpoledne. Ne, vážnì, obdivuji
lidi na stavbách, kteøí dokážou nìco vytvoøit, a jsem ráda, že se na tom alespoò
malinko mùžu taky podílet. To mì v práci
tìší a má pro mì smysl.
Øíká se: koho chleba jíš, toho píseò
zpívej, nestalo se vám, že jste musela být pøi nìjaké kauze, vzhledem
ke složitosti problému, víc loajálnìjší než byste nakonec chtìla?
S loajalitou k firmì nemám vù-

bec problém…
Ekologie je velmi široký pojem
a èasto se za ní kde co schovává, od
nátlaku aktivistù, kteøí èasto bez
skrupulí pøekraèují normy a zákony, až po ty umírnìné, kteøí
o ekologii jen mluví. Kam byste se
zaøadila vy?
No nemyslím, že umírnìní ekologové o tomto tématu pouze mluví. Já
se rozhodnì za ekologa považuji a snažím se tak i chovat. Ale jsem také fanoušek atomových elektráren a doufám,
že prùmysl se bude nadále rozvíjet a jeden ze smìrù bude k èistším technologiím a menší energetické nároènosti.
Greenpeace a podobné organizace by ze
mì asi radost nemìly, ale já jsem
ekologii studovala a myslím, že tomu trochu rozumím.
Jste sportovnì založená, jakou
disciplínu máte nejradìji a pøípadnì jestli ji dìláte aktivnìji?
Ráda bìhám, to dìlám v ideálním pøípadì tak dvakrát týdnì, jinak jezdím na bruslích a na kole. Mám ráda
sporty, ve kterých neexistují mantinely
a èasové limity, vyhovuje mi svoboda.
Èeho si nejvíce v osobním životì
vážíte?
Pøátel, rodièù a zdraví. Je to klišé, ale tak to prostì cítím. Taky si po zkušenostech ze zahranièí vážím toho, že
mùžu žít v Èechách.
Jaké jsou vaše nejbližší plány?
Nedávno jsem úspìšnì udìlala
zkoušku z odborné zpùsobilosti v prevenci rizik. To byl mùj velký plán a cíl na
jaro. Dalším nejbližším plánem je dovolená, na kterou se už hroznì tìším.
Ptal se:
Vlastimil Vavøín, Laurus press servis

SPOLEÈENSKÁ ODPOVÌDNOST
SMP CZ POMÁHÁ HANDICAPOVANÝM
Naše spoleènost již pátým rokem spolupracuje
s Nadaèním fondem
Slunce pro všechny.
Nadaèní fond provozuje
nìkolik sociálních zaøízení v kladenském regionu. Tato zaøízení jsou
zamìøena na dìti i dospìlé, kteøí potøebují speciální péèi, a to
jak z dùvodu jejich tìlesného nebo mentálního postižení vèetnì hyperaktivity.
Péèe v tìchto zaøízeních zaèíná již od
mateøské školky s kapacitou 25 dìtí.
Školku navštìvují zdravé dìti spoleènì
s dìtmi se speciálními potøebami, vèetnì
nìkolika dìtí s tìžkým kombinovaným
postižením.
V denním režimu školy se èinnosti dìtí
z bìžné a speciální tøídy neoddìlují, dìti
tráví veškerý èas spoleènì.
Pøes 100 dìtí, které potøebují speciální
péèi, navštìvuje Základní a praktické
školy ve Stochovì a Unhošti. Školy poskytují denní komplexní péèi, která zahrnuje výchovu a vzdìlávání, rehabilitaci, lékaøskou, psychologickou a logopedickou péèi a øídí se individuálními potøebami žákù. Souèástí péèe jsou i sporty, jako relaxaèní plavání nebo rehabilitaèní jízda na koni. Dalšími aktivitami
jsou terapie zamìøené na pracovní a výtvarné èinnost
Zcela mimoøádným poèinem je zajištìní
chránìného bydlení pro 26 „dospìlákù”,
kteøí vìtšinou prošli základní školou
nadaèního fondu. Zaøízení je urèeno dìtem a dospìlým s tìžkým mentálním
postižením a více vadami.
Nadaèní fond v Unhošti provozuje pekárnu a cukrárnu s vlastní výrobou dortù
a zákuskù a poskytuje sociální služby
místním seniorùm. V tìchto provozovnách našli uplatnìní dospìlí, kteøí by jinak velmi obtížnì hledali zamìstnání.

K fungování tìchto zaøízení je potøebné
zajistit i dostatek finanèních prostøedkù,
protože pøíspìvky státu a platby rodièù
nezajistí potøebné zdroje pro rozvoj.
O získání prostøedkù se snaží Nadaèní
fond poøádáním mnoha akcí. Mezi nejpøínosnìjší patøí tradièní pøedvánoèní
aukce obrázkù a jiných umìleckých dìl
vytvoøených klienty ze škol. Další pravidelnou akcí, které jsme se letos již ponìkolikáté zúèastnili zakoupením sponzorských vstupenek, byl dobroèinný
koncert konaný dne 19. 4. v Národním
domì na Smíchovì. Poøadem provázeli
Petr Janèaøík a Mahulena Boèanová
a bez nároku na odmìnu vystoupili napø.
Tomáš Savka, dívèí smyècové trio Inflagranti, Lucie Fišer Silkenová a Josef
Štágr. Své úèinkování v televizní soutìži
Stardance pøipomnìli Mahulena Boèanová s taneèním mistrem Jaroslavem
Kunešem.
V prùbìhu veèera byly udìleny Ceny
Slunce jako podìkování firmám a jednotlivcùm za jejich obìtavou pomoc fondu. Cenu obdržela i patronka fondu muzikálová zpìvaèka Radka Fišarová a nezapomnìlo se na dlouholetého èestného
pøedsedu Nadaèního fondu, zesnulého
herce Ladislava Smoljaka.
Díky vstupnému a darùm se podaøilo
získat témìø všechny prostøedky na nákup nového mikrobusu, kterým bude zajišován svoz dìtí do škol v rámci regionu Kladno.

Aleš Frána

Vyhlášení vítìzù v obøím slalomu

ZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY
Ve dnech 16. – 18. 3. 2011 probìhly již 6.
zimní sportovní hry naší spoleènosti.
Stejnì jako v uplynulých tøech roènících
se stal naší základnou Hotel Esprit ve

Špindlerovì Mlýnì. A stejnì tak jsme
pøizvali i sportovce z Prùmstavu. A také
nìkolik sportovnì založených bývalých
zamìstnancù Prùmstavu.
Ale stalo se, co jednou zákonitì pøijít
muselo – zradilo nás poèasí, a to hlavnì
ve ètvrtek, kdy se celý dvoukolový závod
v obøím slalomu jel ve vytrvalém dešti.
Proto všem, kteøí se na tra vydali, patøí
opravdu velké uznání – celkem jelo
nakonec pouze 67 závodníkù z 93
pøihlášených. Nìkteré z tìch, kteøí do

závodu nenastoupili, odradila pomìrnì
tìžká tra, na které se støídaly ledovìjší
úseky s hlubším snìhem. Urèitì je lepší
realisticky zhodnotit své lyžaøské
schopnosti než riskovat nìjaké zranìní.
V pátek mìli bìžkaøi na Horních
Míseèkách o mnoho lepší podmínky. Sice
bylo pod mrakem, ale nic nepadalo a
snad poprvé nehalila závodní tra ani
mlha. A poèet bìžkaøù rok od roku roste
– letos bìželo 31 mužù a žen z 37
pøihlášených.
A co øíci závìrem? Zájem o hry rok od
roku stoupá, letos nás na hory pøijelo
105. A proto doufám, že naše hry se

Výsledky obøí slalom:
Ženy:
1. Šárka Jandová (D 9 SMP)
2. Jitka Dvoøáèková (D 9 SMP)
3. Eva Klosová (D 5 SMP)
4. Lenka Raková (D 9 SMP)
5. Michaela Lobíková (D 9 SMP)
6. Anna Nováková (D 9 SMP)

uskuteèní i v pøíštím roce. A že bude
koneènì svítit sluníèko!

Výsledky bìh na lyžích:
Muži:
1. Zdenìk Burda (D 6 SMP)
2. Stanislav Èech (Prùmstav)
3. Jan Pfléger (D 5 SMP)
4. Zdenìk Burian (D 8 SMP)
5. Martin Kubizòák (D 5 SMP)
6. Kamil Riegl (Prùmstav)

Ženy:
1. Magdalena Šejnová (D 9 SMP)
2. Eva Klosová (D 5 SMP)
3. Anna Nováková (D 9 SMP)
4. Lucie Nejedlá (D 9 SMP)
5. Edita Miláèková (D 9 SMP)
6. Ivana Hlochová (Prùmstav)

Muži:
1. Miloš Strnad (PP 53)
2. Ivo Woleský (Prùmstav)
3. Ivan Bauer (PP 53)
4. Zdenìk Hlasivec (D 1 SMP)
5. Martin Milerski (D 5 SMP)
6. Zdenìk Burda (D 6 SMP)

Malá sportovní fanynka (dcera M. Šejnové)
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Který závod byl pro vás nejtìžší nebo spíš nejnároènìjší?
Asi závod na Mistrovství svìta
v Deer Valley. Tra je sama o sobì velice
nároèná, protože je to nejdelší tra, která se v seriálu svìtových pohárù jezdí. Já
jsem navíc nebyla plnì fyzicky pøipravená po zranìní a navíc to byla tra, kde
jsem se rok pøedtím zranila, takže jsem si
nebyla zrovna jistá ani po psychické, ani
po fyzické stránce. Nakonec to ale vyšlo
a jsem moc ráda.

Vyhlášení vítìzù v bìhu na lyžích

Alice Roubíèková

ROZHOVOR
Nikola Sudová:

„Mùj tým mì podržel”
Sešli jsme se prvního kvìtna na tradièním divadelním pøedstavení na
Fidlovaèce. Navzdory tomu, že musela finišovat s diplomovou prací,
byla Nikola Sudová ten veèer uvolnìná, v dobré náladì a snad i spokojená. Jako by v tom elegantním
veèerním obleèení nevypadala na
naši svìtovou lyžaøku, spíš pøipomínala mladou dámu z vybrané
spoleènosti. Ale zdání klame, staèilo s ní chvíli mluvit a každý by
hned pochopil, že z Nikoly nikdy nebude žádný salónní typ. Stejnì tak
jako z lidí ze SMP CZ, kteøí se pøedstavení zúèastnili. A snad možná
i proto byla volba firmy sponzorovat tuto špièkovou sportovkyni
od poèátku dobrým poèinem.
Sešel se rok s rokem, loni v dubnu
jsme s vámi pøipravili rozhovor pro
náš èasopis, ze kterého vyplynula
vaše nezlomná vùle po vítìzství.
Když se ohlédnete za minulou sezonou, co se pro vás nejvíce zmìnilo?
Loòská sezóna byla velmi odlišná od tìch pøedcházejících. Vím, že pokud pøijde zranìní, dá se ještì všechno
zvládnout, pokud èlovìk chce a pokud
kolem sebe má kvalitní tým lidí, kteøí
vìdí, co dìlat. Já jsem takový tým mìla
a moc jim za jejich pomoc dìkuji. Urèitì
jsem teï schopná se znovu vrátit tam,
kde jsem byla pøed zranìním.
Je po zimì, po dramatických závodech, asi je èas na chvíli povìsit
lyže na høebík a myslet na nìco jiného. Na co se nyní nejvíc tìšíte?
Urèitì jsem lyže na høebík na
chvíli povìsila, ale trénink na moc dlouho
ne. Vzhledem k tomu, že jsem v minulé
sezónì nestihla natrénovat kvùli zranìní
vše, co bylo potøeba, letošní odpoèinek
se zkrátil na tøi týdny volna, ve kterých

jsem také absolvovala ètrnáctidenní rehabilitaci na Dukle v Liberci. Teï už zase
trénuji a snažím se dohnat fyzièku, která
mi v loòském roce trochu chybìla. Co se
týèe jiných myšlenek, tak ty jsou urèitì,
ale také úplnì ne pøíjemné…dodìlávám
vysokou školu, takže píši diplomovou
práci a pøipravuju se na poslední závìreèné státní zkoušky.

S pøibývajícím vìkem získává èlovìk nové zkušenosti, mìní styl, nasazení, taktiku, jak moc jste ochotná riskovat?
Urèitì nebudu riskovat tak,
abych mìla nìjak poškozené zdraví. Ale
risk ke sportu patøí. Poøád ještì chci dosáhnout co nejlepších výsledkù, proto
jsem ochotná i trochu zariskovat.
Všude je teï ménì penìz, štìdrá
doba je pryè, pociujete v tomto
smìru nìjaký útlum?
Urèitì je to znát, ale mùj manažerský tým a agentura ve spolupráci
s Duklou a sponzory dokázala sehnat
dost penìz na to, aby mi sezónu finanènì pokryla, takže naštìstí jsem nemusela pøípravu ani závody kvùli financím

nijak omezovat. Ale urèitì je tato doba
znát a shánìní financí na trénink a závody je èím dál tím tìžší.
Co byste chtìla v následném roce
dokázat, máte nìjaký cíl?
Pøíští sezónu není žádné mistrovství svìta, ale „pouze” série svìtových pohárù. Ráda bych se opìt vrátila
do formy pøed zranìním a tøeba si zase
vyzkoušela, jaké to je opìt stát na stupni
vítìzù v závodì svìtového poháru.
Co studia na Pedagogické fakultì
v Liberci, kdy bude hotovo?
Právì v tuto dobu odevzdávám diplomovou práci a v èervnu mì èekají poslední státní závìreèné zkoušky z tìlesné
výchovy. Pokud obì èásti zvládnu, tak
bych mìla mít koneènì dostudováno.
Chcete nìco vzkázat našim ètenáøùm?
V prvé øadì bych všem chtìla
podìkovat za podporu. A všem bych
vzkázala, aby nesedìli pouze doma na
zadku, ale sportovali, nebo alespoò dennì chodili ven na procházku.
Ptal se:
Vlastimil Vavøín, Laurus press servis

Když se ještì vrátíme k uplynulé
sezonì, rozhodnì zùstáváte naší
nejtalentovanìjší „boulaøkou”,
tìžké zranìní kolena z pøedchozí
zimy bylo v návratu do Svìtového
poháru urèitì velkým handicapem,
nakonec jste v nìm celkovì obsadila osmé místo, jak si ho ceníte?
Pøed sezónou jsme s týmem øíkali, že umístìní do desátého místa bude
zázrak. I po konci sezóny si to myslím.
S osmým místem jsem za daných podmínek více než spokojená a vím, že opìt
budu moci bojovat o pøední pøíèky.
Co považujete za svùj nejlepší výsledek sezóny?
Každý závod byl jiný a všech
výsledkù si vážím. A už pátého místa ze
svìtového poháru v Calgary, kde je velice nároèná tra, tak samozøejmì i sedmého místa z Mistrovství svìta v Deer
Valley, kde jsem si pøed rokem zranìní
kolene pøivodila.
Cesta mezi svìtovou elitu je velmi
trnitá, na koho jste se mohla nejvíce spolehnout?
Na celý svùj tým. Na rodinu
a pøátele, na trenéra Radka Herota, na
fyziotepareutky Anièku Horákovou
a Zuzku Biborovou, na Vláïu Hospodára, na celý manažerský tým, na Duklu
a hlavnì i na sponzory. Všichni stáli za
mnou a drželi mi palce, abych to zvládla.
Všem jim za to také dìkuji.

Nikola Sudová s plavkyní Simonou Baumrtovou navštívily pøedstavení SMP CZ v divadle Na Fidlovaèce

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

