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Martin Doksanský

17. – 20. 5. probìhla konference Pitná 
voda, jejíž jsme byli partnery.

19. – 21. 5. probìhlo Sympozium Sa-
nace 2010 v Brnì. Naše spoleènost je 
pravidelným partnerem této akce. 
V rámci sympozia byly vyhlášeny oce-
nìné realizace v soutìži Sanaèní dílo 
roku 2009, kde 3. místo obsadila „ÈOV 

Louny – sanace nádrží monobloku”, 
kterou provedlo støedisko 32 Dana 
Foltýna.

22. 5. probìhl další roèník tenisového 
turnaje dvojic o putovní pohár generál-
ního øeditele SMP CZ. Turnaje se zúèast-
nilo 18 dvojic, z nichž se rekrutovalo ví-
tìzné duo J. Miškovský a J. Šmejkal.

29. 5. jsme uspoøádali poslední èást 
oslav 20letého trvání SMP - setkání za-
mìstnancù spoleènosti s jejich rodinami 
v Areálu Botanika u Unhoštì. Pøítomno 
bylo na 500 dospìlých a jejich dìtí. Akce 
se i díky pìknému poèasí vydaøila 
a všichni odjíždìli spokojeni.

 

20. 5. se v prostorách muzea Karlova 
mostu konalo slavnostní setkání s našimi 
obchodními partnery v rámci oslav 20 let 
spoleènosti. 

 

25. 5. se v Nitøe uskuteènilo jednání ra-
dy výstavby PPP R1 Nitra-Tekovské 
Nemce a obchvat Banská Bystrica pod 
vedením spoleènosti Granvia Con-
struction.

3. 6. byla poklepem na šoupì slav-
nostnì zahájena stavba Èistá Berounka, 
projekt D – ÈOV Domažlice, kterou reali-
zujeme jako leader sdružení spoleènì se 
spoleènostmi OHL ŽS a Strabag. 
Slavnostní akce se i pøes nepøíznivé 
poèasí zúèastnilo více než 30 osob.

2. 5. se uskuteènilo v Divadle Na Fidlo-
vaèce slavnostní divadelní pøedstavení 
v rámci oslav dvaceti let samostatné 
spoleènosti SMP CZ. Hrál se muzikál 
z 60. let 20. století Hvìzdy na vrbì. Akce 
se zúèastnili obchodní partneøi naší spo-
leènosti.

5. 5. uplynulo 20 let od vzniku sa-
mostatné akciové spoleènosti Stavby 
mostù Praha, která vznikla ze státního 
podniku založeného 1. 4. 1990.

7. 5. byla na pražské Kampì slavnostnì 
zahájena fotografická výstava pod širým 
nebem s názvem Karlùv most 2010. 
Naše spoleènost je generálním partne-
rem této výstavy (více na www.karluv-
most2010.cz).
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……tak nám uplynulo naše -náctiletí.
Dne 5. 5. to bylo pøesnì 20 let od 
okamžiku vzniku SMP a my jsme to naše 
výroèí jaksepatøí oslavili. K tradièním 
kvìtnovým akcím – pøedstavení v Di-
vadle Na Fidlovaèce o první májové ne-
dìli a tenisovému turnaji o putovní po-
hár SMP o tøetím kvìtnovém víkendu, 
pøibyly další dvì velmi milé èásti oslav 
našeho dvacetiletí. 20. kvìtna jsme 
v Muzeu Karlova Mostu uspoøádali veèí-
rek pro obchodní partnery. Ve velmi pøí-
jemné atmosféøe jsme strávili nìkolik 
hodin v èasto pracovních debatách pøi 
decentní dixielandové hudbì, projeli se 
šífy První pražské èlunovací spoleènosti 
pod Karlovým mostem a Èertovkou a ja-
ko památku si všichni odnesli kvádøík 
nového kocbeøského pískovce, kterým 
nahrazujeme nevyhovující kamenné 
kvádry v zábradelním parapetu Mostu. 
Celé kvìtnové oslavy byly uzavøeny akcí 
uspoøádanou 29. kvìtna v Areálu Bota-
nika u Unhoštì pro zamìstnance s rodi-
nami. Zúèastnilo se témìø 500 lidí, z èe-
hož bylo více než 100 dìtí. Byly pøipra-
veny rùzné sportovní aktivity (golf, tenis, 
nohejbal), masáže pro zájemce, vy-
jížïky na koních a hlavnì nepøeberné 
množství atrakcí pro ty nejmenší. 
I s ohledem na blízký dìtský den 1. 6. se 
tak z oslavy stal vlastnì také velikánský 
svátek dìtí. Mìli jsme obrovské štìstí na 
krásné poèasí a výbornou kuchyni. 
Myslím, že se akce mimoøádnì vydaøila 
a ti, kdo se jí zúèastnili, na ni budou dlou-
ho vzpomínat.
Neúprosný èas ale vše odvál a my už za-
se naplno žijeme všední realitou. Dùka-
zem toho, že neusínáme na vavøínech 
a že víme, že je zapotøebí dále poctivì 
a naplno bojovat, mohou být tøeba i rùz-
ná ocenìní, která jsme v prùbìhu kvìtna 
a èervna získali. Pøevzali jsme ceny za 
nejlepší stavby roku 2009 – pøemostìní 
Labe v Prosmykách u Litomìøic spoleènì 
s firmou Metrostav, lávka ve Strakonicích 
pod hradem, most Roudné ve sdružení 
s Eurovií, úpravna vody Mariánské Láznì 

– a za umístìní v sou-
tìži Sanaèní dílo roku 
byla ocenìna stavba 
ÈOV Louny – sanace 
nádrží monobloku. Co 
nás ale zvláš� potìšilo, 
je, že jsme byli jako 
jeden z 10 zástupcù za Èeskou republiku 
nominováni do finále European Business 
Awards – my jako zástupci stavebnictví 
jsme se ocitli ve spoleènosti takových 
firem jako jsou napø. Agrofert, Asseco, 
AVE, Prazdroj, Škoda jaderné strojí-
renství apod. Slavnostní vyhlášení vítìzù 
soutìže probìhne 16. 11. 2010 v Paøíži.
Na závìr svého úvodníku bych chtìl 
vyjádøit nadìji, že novì vzniklé vedení 
státu se neotoèí k nám stavaøùm zády. 
Cením si odpovìdnosti èeského národa, 
kterou vyjádøil na konci kvìtna svými 
hlasy, odpovìdnosti smìøující pøedevším 
k budoucnosti. Všichni si uvìdomujeme, 
že deficitní rozpoèty státu jsou dlou-
hodobì neudržitelné a že je tøeba šetøit. 
Je ale nezpochybnitelné, že finance 
vyèlenìné na investièní výstavbu vy-
tváøejí øetìzovitì pracovní pøíležitosti 
nejen pro stavaøe. Snad naleznou naše 
argumenty slyšení……

Pøeji všem spolupracovníkùm i ètenáøùm 
Zpravodaje hezké léto a krásnou dovo-
lenou.



Pøi psaní sloupku do minulého èísla 
Zpravodaje jsem se zaøekl, že se už ne-
budu „otírat“ o Karlùv most, a že si pro 
pøíští sloupek najdu jiné, vhodnìjší, 
zkrátka lepší téma. Nemohu si však po-

moci a své pøedsevzetí, pro tentokrát, 
nesplním.
Výsledky voleb do Poslanecké snìmov-
ny nepøinesly jenom pøekvapení – a� už 
pozitivní, èi negativní, ale také, jak už to 

15. 6. se uskuteènil pravidelný zájezd 
seniorù naší spoleènosti na naše stavby, 
tentokráte byla navštívena stavba Ob-
chvatu Kolína a výrobna prefabrikátù 
v Brandýse nad Labem. Souèástí progra-

Ve dnech 14. – 16. 6. probìhla mezi-
národní konference Podzemní stavby, je-
jíž jsme byli partnerem.

14. 6. probìhlo osazení ocelové mostní 
konstrukce na mostì pøes tra� ÈD ve Vo-
ticích. Stavbu realizuje divize D 3, støe-
disko Dana Foltýna. Stavbyvedoucím je 
Ladislav Mucha.

mu byl slavnostní obìd úèastníkù zá-
jezdu s vedením spoleènosti a veèerní 
pøátelské posezení.

22. 6. se v Nitøe uskuteènilo další jed-
nání rady výstavby PPP R1 Nitra-Te-
kovské Nemce a obchvat Banská 
Bystrica pod vedením spoleènosti Gran-
via Construction.

16. 6. 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 repu-
bliky.

29. 6. se v Banské Bystrici uskuteènilo 
pravidelné ètvrtletní zasedání dozorèí ra-
dy dceøiné spoleènosti Stavby mostov 
Slovakia. tato dceøiná spoleènost SMP 
CZ realizuje v souèasné dobì mosty na 
R1 Nitra-Tekovské Nemce a na obchvatu 
Banské Bystrice.

Ve dnech 24. a 25. 6. 2010 probìhly 
v naší spoleènosti volby 2 èlenù dozorèí 
rady na období let 2010 – 2013. Za-
mìstnanci tak mìli možnost zvolit dva 
své zástupce do tohoto orgánu. Volby 
probìhly na všech pracovištích spo-
leènosti. 
S ohledem na výsledek voleb nahrazuje 

 v dozorèí radì Ing. 
Josefa Richtra.  
pokraèuje jako místopøedseda dozorèí 
rady i v období 2010 – 2013.

Ing. Pavel Nìmejc
Ing. Václav Krauz

VOLBY DO DOZORÈÍ RADY

bývá, mnohé odnesly. Z pohledu Karlo-
va mostu snad skonèilo období nepodlo-
žených a nesmyslných osoèování, která 
práce na jedné z našich nejimpozant-
nìjších kulturních a technických pamá-
tek po dva roky provázela, a za kterými 
stáli „odborníci“ z ASORKD.
Kdo si dal tu práci a prohlédl si jejich 
stránky www.zachrante-karluv-most.cz 
a následnì se seznámil i s oficiálními 
stránkami týkajícími se opravy www. 
opravakarlovamostu.cz, pochopil, že se 
v žádném pøípadì nejedná o odbornou 
kritiku a legitimní zájem, nýbrž o PR 
kampaò snažící se poškodit urèitou èást 
politického spektra. Lidé stojící v pozadí 
s prokazatelnými vazbami na tu, èi onu 
politickou stranu, naèasování celé kam-
panì, její vystupòování v posledních 
dvou mìsících pøed volbami a v posled-
ní øadì i její slavnostní ukonèení dva 
týdny po volbách jasnì prokazují, to, co 
bylo zøejmé od samého poèátku – že se 
Karlùv most stal rukojmím urèité skupiny 
lidí pøi prosazování jejich zájmù.
Vztah týmu pro opravu Karlova mostu 
a ASORKD však nelze nazývat „po-
myslným bojem“, protože ASORKD 
nikdy nebyl seriózním a odborným part-
nerem èi protihráèem. Aktivity ASORKD 
se pohybovaly na hranici a mnohdy za 
hranicemi lží, na druhou stranu tým pro 
opravu Karlova mostu se nikdy nesnížil 
k tomu, aby používal stejné metody jako 
ASORKD. Na stránky www.opra-
vakarlovamostu.cz jsme vždy vkládali 
pouze seriozní reakce a údaje dolo-
žitelné nezpochybnitelným dùkazním 
materiálem. V dnešní „bulvární dobì“ to 
však nestaèilo. ASORKD svou lživou 
a zavádìjící kampaní skuteènì alespoò 
u èásti veøejnosti vyvolala dojem, že je 
Karlùv most nièen a znièen. Názory sku-
teèných odborníkù zanikaly, èi nebyly 
zveøejòovány, a na šíøení tìchto šíle-
ností se bohužel podepsala i neprofesio-
nalita nìkterých redaktorù a reportérù. 
Do zvláštní kategorie aktivit ASORKD 
pak patøí podávání trestních oznámení. 
Lidé bez odbornosti, bez stavebního, 

historického a architektonického vzdì-
lání, bez zkušeností pøi opravách tako-
vých historických objektù jako jsou mos-
ty uráželi ty, jež pøevzali odpovìdnost 
a øešili konkrétní úkoly a situace souvi-
sející s opravou. Na seznamu tìch, kteøí 
údajnì znièili Karlùv most, se vedle lidí 
z magistrátu objevili arch. Šefcù, jeden 
z nejvìtších odborníkù v oblasti pa-
mátkové péèe, doc. Štulc, øeditel ICO-
MOS (poradní orgán pro UNESCO), bý-
valý øeditel NPÚ Jerie a mnozí další. Ve 
smyslu hesla „èím hùøe, tím lépe“ pre-
zentovali odborníci z ASORKD cokoliv, 
co alespoò trochu mohlo poškodit koho-
koliv z týmu pro opravu Karlova mostu. 
I Inspekce životního prostøedí pøišla pro-
vést kontrolu na základì podnìtu nì-
koho z nich.
Osobnì jsem pøesvìdèen, že toto urèitì 
zajímavé období výraznì ovlivnily dva 
dokumenty – posudky odborníkù. Tím 
prvním byl posudek prof. Siegla zpraco-
vaný v souladu s požadavkem Inspekce 
Ministerstva kultury a tím druhým byl 
komplexní posudek stavební fakulty 
ÈVUT. Pro definitivní odstranìní po-
chybností by však bylo vhodné provést 
ještì jednu „odbornou expertýzu“, kte-
rou si však musí udìlat každý sám. 
Najdìte si trochu èasu, navštivte opra-
vovaný Karlùv most, ještì jednou si pro-
hlédnìte www stránky ASORKD, 
navštivte i stránky viceprezidenta 
ASORKD, který se nejvíce v celé té ne-
smyslné kampani angažoval (www.ka-
drman.eu) a udìlejte si vlastní názor.
Petice za záchranu Karlova mostu byla 
ukonèena. Poèet podpisù se již pøed 
nìkolika mìsíci zastavil nìkde na 43 ti-
sících. Existují-li vùbec všichni ti, kteøí 
petici podepsali, nevím a ani mì to ne-
zajímá. Dùležité je, že ve své èinnosti 
pokraèuje ASORKD. Myšlenka chránit 
památky pøed necitlivými zásahy je bez-
pochyby správná. Vše zkazit však mùže 
lidský faktor.

Pøeji všem pìkné léto a odborníkùm 
z ASORKD další zajímavé projekty.

Pavel Kameník

Vážené kolegynì a kole-
gové,
rád bych Vám touto cestou 
ve zkratce poreferoval 
o stavu staveb na sinici R6 
z Karlových Varù do Chebu. 
Stavba je rozdìlena na èty-
øi etapy.
Na etapì 

 realizujeme jako èlen 
sdružení tøi mostní objekty. 
Jde o obloukový nadjezd 
pøes budoucí R6, o mono-
litický dvoutrám délky 
130 m na hlavní trase 
a prefabrikovaný tøípolový 
most, také na hlavní trase 
a pøes tra� ÈD. O tìchto 
mostech již bylo psáno 
v dø ívìjš ích è ís lech. 
K dnešnímu dni jsou 
všechny mosty již v provo-
zu a provádìjí se jen do-
konèovací práce, jako je 
schodištì a dláždìní pod 
mosty. 

Nové Sedlo-Jeni-
šov

Další etapa ve smìru od 
Karlových Varù je 

, zde teprve 
nyní zaèínáme s realizací 
dvou mostních objektù. 
Tyto mosty realizujeme ja-
ko podzhotovitel Skansky. 
Jde o objekty na hlavní tra-
se. Jeden objekt je mono-

Nové 
Sedlo-Sokolov

DIVIZE 1, STØEDISKO 11
SILNICE R6 JENIŠOV-KAMENNÝ DVÙR

litický 
tøípo-
l o v ý  
m o s t  
s velmi 
šikmým uložením k po-
délné ose na opìøe. Jde 
o dvì stejné mostní kon-
strukce vedle sebe, kdy se 

Tak jsme vydali roèní zprá-
vu za uplynulý rok. 
Po té loòské, která pøed-
stavovala všechny oblasti, 
ve kterých se naše firma 
pohybuje, jsme letos zprá-
vu strukturovali podle jed-
notlivých organizaèních 
jednotek - divizí a dceøi-
ných spoleèností. 
Proè o tom vùbec mluvím? 

ROÈNÍ ZPRÁVA

Když procházím obì tyto 
zprávy za roky 2008 
a 2009, opìt si uvìdomuji, 
že to není jen tak nìjak po-
skládaný text, aby mezi 
fotkami „nìco bylo”. Obì 
tyto „knížky” vypovídají té-
mìø vše o naší skupinì, 
ukazují, kdo jsme a co umí-
me. Tak si øíkám, že je to 
skvìlý propagaèní materiál 

nejen pro „cizí”, ale hlavnì 
pro naše zamìstnance, 
aby si udìlali obrázek 
o tom, kde vlastnì pracují. 
To, èím se v naší firmì za-
bývám já, zpùsobuje, že 
jednám se všemi divizemi, 
setkávám se s mnoha lid-
mi, takže mám povìdo-
most, jak široký zábìr má-
me. Ale vím z vlastní zku-
šenosti, že je mezi námi 
mnoho zamìstnancù, kteøí 
znají své støedisko, svou 
divizi a víc nic. Nepovažuji 
to ani za jejich chybu, fir-
ma se v prùbìhu nìkolika 
málo let velmi zmìnila. 
Tìžko podchytit všechny 
novinky. 
Takže všem, kteøí si chtìjí 
rozšíøit obzory, vøele dopo-
ruèuji naše roèní zprávy 
2008 a 2009.

Alice Roubíèková



Petr Popsimov

Kdo v posledních le-
tech projíždìl Kolí-
nem, bylo mu jasné, 
že obchvat je zde více 
než nutný. V dnešní 
dobì stavba obchva-
tu pøináší mìstu jen 
minimální dopravní 

komplikace. 
Realizaci stavby zabezpeèuje „Sdružení 
Kolín”, kde vedoucím èlenem je firma 
STRABAG, a. s., a èleny firmy Metrostav, 
a. s., a PSVS, a. s. Celý obchvat je z dùvo-

STØEDISKO 14
I/38 KOLÍN OBCHVAT
SO 202 – MOST V KM 1,598 PØES PEKELSKOU ROKLI, 
SO 205 – MOST V KM 5,600 PØES POLEPSKÉ ÚDOLÍ

dù majetkoprávních vztahù rozdìlen na 
4 úseky. Naše firma zde realizuje pro 
Metrostav objekt SO 202 na 1. úseku 
a SO 205 na 3. úseku. Celý obchvat by 
mìl být dokonèen a uveden do provozu 
v roce 2012.
SO 202 – most pøes Pekelskou rokli délky 
98,0 m, nosnou konstrukci tvoøí mo-
nolitický spojitý nosník jednotrámového 

prùøezu o tøech polích, který byl be-
tonován v jediném taktu na pevné skru-
ži. Výška nosné konstrukce 15,2 m. Zalo-
žení opìr a pilíøù je, vzhledem ke geo-
logickým podmínkám, plošné. Práce byly 
zahájeny v bøeznu 2009 a v tuto chvíli 
dokonèujeme vybavení mostu.
SO 205 – most pøes Polepské údolí délky 
197,1 m, nosnou konstrukci tvoøí mo-
nolitický spojitý nosník o šesti polích 
dvoutrámového prùøezu, který byl be-
tonován v šesti taktech na pevné skruži. 
Výška nosné konstrukce 16,7 m. 
Založení opìr je na pilotách 900 mm 
a pilíøù na pilotách  1 200 mm. Práce zde 
byly zapoèaty v záøí 2009 a most bude 
dokonèen v listopadu letošního roku. 
Momentálnì byla dobetonována nosná 
konstrukce a pracuje se na øímsových 
vozících a závìrných zídkách.

David Èáp

Zadání na provedení 
výše jmenovaných za-
kázek z podzimu loò-
ského roku znìlo jas-
nì – provedení stavby 
vlastními pracovníky 
bez použití subdo-
dávek v termínu zkrá-

ceném oproti minulé etapì o 2 mìsíce. 
To vyžadovalo mimo technických øešení 
stavby se zamìøit i na logistiku, plá-
nování a týdenní vyhodnocování situace 
s rychlou zpìtnou vazbou na harmono-
gram.
Dne 15. prosince 2009 jsme zahájili 
èinnost na OB 11 pøípravnými pracemi – 
montáž lešení ve strojovnì a mecha-
nickým bouráním poškozených spodních 
partií stropu strojovny. Harmonogram 
vyžadoval od zaèátku pracovat v pro-
dloužených smìnách i bìhem vánoèních 
svátkù a pokraèovat hned 2. ledna trys-
káním abrazivem, abychom v prvním 
lednovém týdnu mohli nabídnout objed-
nateli první èást stropu pøipravenou pro 

další sanaèní postup. Torkretáž probìhla 
od poloviny ledna do konce kvìtna podle 
našeho rozvrhu. Stojí za zmínku, že 3 až 
5èlenné skupiny sanatérù støíkaly každá 

2mìsíènì 650 až 730 m  torkretu stropu. 
Abychom vùbec mohli množství èinností 
vtìsnat do strojovny, rùzné kombinace 
technologií se støídaly v denním i noèním 
provozu. Všechny reprofilované plochy 
byly následnì nastøíkány akrylátovým 
sjednocujícím nátìrem a pøedány v ter-

mínu a kvalitì zástupci objednatele.

Objednatel: Divize 8, støedisko Jiøího 
Kratochvíla
Zhotovitel: Divize 3, støedisko 32, 
vedoucí projektu Daniel Foltýn, stav. ing. 
Ondøej Svoboda, mistr Petr Vanìk
Použitý sanaèní systém:            Basf
Termín zahájení:            15. 12. 2009
Termín dokonèení:          30. 5. 2010

V lednu 2010 jsme zahájili èinnost na 
zakázce zcela odlišného charakteru - 

Vybrané údaje stavby

STØEDISKO 32
VNS ETU II - OB 5 TURBOSOUSTROJÍ, 
OB 11 SANACE ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ STROJOVNY

obì staví kompletnì nové, 
vèetnì založení na velko-
prùmìrových pilotách. Je-
den objekt bude na místì 
stávajícího mostu, který 
èeká demolice. Druhý 
objekt budou opìt dvì 
mostní konstrukce a budou 
je tvoøit nosníky PETRA 
délky 27 m z naší výrobny 
prefabrikátù v Brandýse
a následnì vybetonovaná 
deska nosné konstrukce. 
Jedna konstrukce bude na 
místì stávajícího mostu, ze 
kterého budou využity stá-
vající opìry.

Na tøetí etapì 
 provádíme pouze je-

den objekt, ale v tuto chvíli 
nejvìtší z tìch, které støe-
disko 11 realizuje. Jde 
o zdvojený most na hlavní 
trase s délkou 2 x 300 m. 
Nosná konstrukce je mo-
nolitický dvoutrám o sedmi 
polích. Z dùvodù nepøízni-
vých základových podmí-
nek bylo pro ni navrženo 
využít lehèeného betonu 
LC 35/38 XF2, který má 
objemovou hmotnost pou-

3hých 1 950 kg/m . Díky to-
muto øešení došlo ke sní-

Sokolov-Ti-
sová

žení hmotnosti celé nosné 
konstrukce o 3 000 t a to se 
pøíznivì projevilo i pøi za-
kládání. Takovéto využití 
lehèeného betonu na 
mostní pøedpjatou kon-
strukci je zde použito po-
prvé v ÈR. V dobì psaní 
tohoto èlánku jsou prove-
deny všechny pilíøe a již se 
nám podaøilo vybetonovat 
8 taktù nosné konstrukce. 
Na poslední etapì 

 jsme reali-
zova l i  hned  nìko l i k  
objektù, o kterých již bylo 
psáno døíve. Nejvìtší z nich 
byl segmentový most u zá-
meèku na Kamenném Dvo-
øe. Všechny tyto objekty 
jsou již v provozu a probíhá 
jejich pøedání investorovi. 
Celá trasa má být zprù-
jezdnìna v jednom pruhu 
do 30. 3. 2011 a v obou 
pruzích do konce roku 
2011. Poté si všichni oby-
vatelé okolních obcí a hlav-
nì Sokolova budou moci 
oddychnout. A užívat nové 
silnice, na které se velkou 
èástí prací podílíme i my.

Kamen-
ný Dvùr-Tisová

provedení základu pro turbosoustrojí. 
Jedná se v podstatì o dvì železobe-
tonové stolice, na které se následnì 
ukládají turbíny. Základ Turba je za pro-
vozu vystaven znaènému namáhání a vi-
bracím. Celá konstrukce je hustì armo-
vána, výztuž je v nìkolika vrstvách 
a výškových úrovních, to vyžaduje pøi 
betonáži postupovat plynulou rychlostí
 a dùslednì vibrovat.
Konstrukce bednìní patøí u tohoto typu 
staveb k tìm složitìjším, s velkým poža-
davkem na pøesnost. Zámeènické prvky 
dodávala Divize 7 støedisko Jiøího Chme-
líka, armaturu, bednìní a betonáž prová-
dìla parta Františka Picka.

Vybrané údaje stavby

Objednatel: Divize 8, støedisko Pavla 
Cihláøe
Zhotovitel: Divize 3, støedisko 32, ve-
doucí projektu Daniel Foltýn, stav. ing. 
Ondøej Svoboda, mistr Radek Goltsch
Použitý systém bednìní:           SGB
Termín zahájení:              leden 2010
Termín dokonèení:          duben 2010

Daniel Foltýn



Nový Bor je malebné 
severoèeské 12tisíco-
vé pøíhranièní mìsto, 
proslavené pøedevším 
skláøským prùmy-

slem. Leží na rozhraní dvou CHKO – 
CHKO Labské Pískovce a CHKO Lužické 
Hory. 
Stávající ÈOV je mechanicko-biologická 
s jemnobublinnou aerací, s 2 zahuš�o-
vacími nádržemi a doèiš�ovacím biolo-
gickým rybníkem. Zahuštìný kal je od-
vážen do ÈOV Èeská Lípa k odvodnìní 
a dále ke kompostování. ÈOV byla posta-
vena v 80. letech minulého století. Její 
kapacita (7 500 ekvivalentních obyvatel) 
je naprosto nedostateèná a ani komfort 
obsluhy neodpovídá požadavkùm dnešní 
doby. Z tìchto dùvodù Severoèeská vo-
dárenská spoleènost, a. s., pøikroèila 
k její rekonstrukci a zkapacitnìní.
Rekonstrukce zaèala v listopadu 2009 
a dokonèena bude v dubnu 2011. Naše 
spoleènost je lídrem sdružení (èlenem 
sdružení je firma Kunst, s. r. o.) s podílem 
cca 70 % finanèního objemu. Projektan-
tem a provozovatelem jsou Severoèeské 
vodovody a kanalizace, a. s.

STØEDISKO 51
ÈOV NOVÝ BOR

Mojmír Volf

Pøedmìtem rekonstrukce a zkapacitnìní 
ÈOV je 100% výmìna technologických 
zaøízení, kompletní výmìna rozvodù 
silno i slaboproudu a ASØTP. Stavební 
èást celého díla obsahuje pøedevším dvì 
nové kruhové dosazovací nádrže (R = 
16 m), kompletní rekonstrukci nátoku 
(Odlehèovací komora, Lapák štìrku 
a èesle, Lapák písku, Usazovací nádrž) 
a dále zkapacitnìní stávajících Aktivaè-
ních nádrží. Veškeré železobetonové 
konstrukce budou po oèištìní a posou-
zení stavu sanovány. Nedílnou souèástí 
stavební èásti je rekonstrukce provozní 
budovy, kalových polí, trubních rozvodù, 
veøejného osvìtlení, zpevnìných ploch 
a biologického rybníka. Po rekonstrukci 
bude mít ÈOV kapacitu 13 400 ekviva-
lentních obyvatel.
Dílo je rozdìleno na tøi UÈD (ucelená 
èást díla), které budou samostatnì pøe-
dávány objednateli do pøedèasného 
užívání. UÈD1 bude dokonèena 
k 30. 6. 2010.
Závìrem mohu pouze popøát celému 
realizaènímu týmu mnoho úspìchù 
a alespoò tak zdaøilou rekonstrukci jako 
byla na ÈOV Varnsdorf.

První polovina roku 
2010 byla pro divizi 
ocelové konstrukce, 
dopravy a mechani-
zace diametrálnì od-

lišná od posledních ètyø let. V pøed-
chozích období jsme mìli vždy nedo-
statek zakázky v ocelových konstrukcích 
a naopak po zimním období táhla 
ekonomicky celou divizi náplò støediska 
skruží. Letošní rok zaèal pøetlakem za-
kázek ocelových konstrukcí, skruže se 
naplno rozbìhly až od kvìtna a využití 
dopravních a mechanizaèních prostøed-
kù zaène rùst ve druhé polovinì roku. 
Ve svém pøíspìvku bych se chtìl zmínit 
o nových technologiích divize, krátce 
o plnìní výrobních programù jednotli-
vých útvarù a nastínit plány na další 
období. 

S ohledem na zájmy spoleènosti Maurer 
se firma SMP rozhodla pro ukonèení 
spolupráce. Bylo nutné nahradit tak vý-
padek výrobního programu dilatací nì-
èím novým. Volba padla na partnera ze 
skupiny VINCI firmu Freyssinet, která je 
nositelem know-how podobných tech-
nologií. Po prezentaci výrobkù Freys-
sinet bylo rozhodnuto o ètyøech typech 

dilataèních závìrù. Další novou techno-
logií, kterou jsme rozšíøili výrobní pro-
gram divize, jsou nýtové spoje ocelových 
konstrukcí a mostù. Tato zapomenutá 
technologie by mìla být pøínosem, pro-
tože opravy a rekonstrukce mostù 
v historických místech naší republiky se 
provádìjí právì tímto zpùsobem, a je jen 
málo firem, které to dnes umí.

Trvalým cílem tohoto støediska, které má 
charakter služby, je dosažení maximální 
využitelnosti spravovaných prostøedkù 
a výborná kvalita speciálních služeb 
v oblastech jeøábové techniky, osobní 
dopravy a pùjèovny mechanizace. Kvali-
ta prací støediska je dlouhodobì na vy-
soké odborné úrovni. Ekonomické hos-
podaøení útvaru se pohybuje na hranici 
kladných èísel, ale my chceme víc. Je 
potøeba pružnì zareagovat na zmìnu 
struktury zakázek SMP. Útvar byl v minu-
lých letech orientován na stavby mostù 
pro D 1 a D 3, a proto i takovými investi-
cemi vybaven. Nyní jsou požadavky 
divizí odlišné od pøedcházejících let a do-
chází k menší poptávce po dopravních 
a mechanizaèních prostøedcích. Pro rùst 
hospodáøského výsledku musíme pøij-
mout opatøení a v období do konce roku 
2011 je realizovat.

Cílem støediska je kvalitní hospodaøení 
se svìøeným speciálním skružovým ma-
teriálem a provádìní montáží skruží dle 
zpracovaných TP pøi dodržení zásad 
BOZP.
Útvar pùjèovny skružového materiálu 
a montáží skruží se rozjel podle našich 
pøedstav až od kvìtna. První ètyøi mìsíce 
letošního roku støedisko provádìlo 
montáže pevných skruží na trati Praha – 
Plzeò - železnièní most Stašov, nadjezd 
pøes železnici a provizorní most v Roky-
canech, na silnici R6 pro Eurovii Sokolov 
SO 204 a pøedcházející stavby z loò-
ského roku Sokolov SO 201 dvoutrám 
2x6 polí na R6 pro D 1 a rovnìž tak ob-
chvat Kolína SO 202 a 205 o 6 polích. 
Nosnými zakázkami støediska budou 
právì zahajující mosty 1 a 2 pøes Lužnici 
ve Veselí na pevné skruži, objekty S0 
211, 212, 213, 214 na obchvatu Banské 
Bystrice rovnìž na pevné skruži pro D 1 
a pro SMS na stejné trase objekty 

Støedisko dopravy a mechanizace

Støedisko skruží

SO 203, 207. Støedisko skruží vykazuje 
dlouhodobì dobré ekonomické výsledky 
založené na kvalitních spolehlivých 
výkonech. Útvar má pøed sebou dosta-
teènou zásobu práce do poloviny roku 
2011 a tedy i prognóza ekonomického 
výsledku je velice dobrá.

Hlavním cílem je zhodnocení vložených 
investièních prostøedkù do výrobny oce-
lových konstrukcí. Rok 2009 byl z ekono-
mického hlediska historicky nejlepším 
pro støedisko ocelových konstrukcí. V zá-
vìru loòského roku a v první polovinì le-
tošního je støedisko naplnìno zakázkou, 
pracuje se ve dvou až tøísmìnném pro-
vozu a na výsledcích je to znát. Letošních 
prvních pìt mìsícù vykazuje útvar velice 
dobré ekonomické výsledky. Pøíjemný 
a høejivý pocit není pouze z èísel, ale také 
z kvality provedených nových složitých 
ocelových konstrukcí. Za posledních de-
set mìsícù realizoval útvar tyto zakázky: 
portály dopravního znaèení na SOKP 
513, rahna do tunelu na 513 a 514, dru-
hou etapu OB 5 v Tušimicích a další drob-
né konstrukce. Zatím nejvìtší a nejslo-
žitìjší konstrukcí, která byla v Berounì 
vyrobena, je plnostìnná konstrukce že-
leznièního mostu Stašov. Na této ètyøice-
timetrové konstrukci se podílela celá di-
vize a mùžeme konstatovat, že z devade-
sáti procent jsme ji dìlali sami, pouze 
protikorozní ochrana byla externí subdo-
dávkou. Nyní dokonèujeme konstrukci 
pro silnièní most na trati Votice – Be-
nešov o rozpìtí 24 m, kde nosná kon-
strukce je navržena z ocelových svaøova-
ných nosníkù spøažených se železobe-
tonovou deskou. 
Zásobu práce tvoøí mostní dilataèní zá-
vìry, záchytné systémy a investice pro 
SMP, napøíklad jeøábová dráha pro Bran-
dýs nebo dovybavení skružového mate-
riálu. Dle souèasné struktury zakázek 
ocelových konstrukcí lze konstatovat, že 
je støedisko na velmi dobré technické 
úrovni a naším spoleèným úkolem je za-
jištìní dostateèné zásoby práce. Dìkuji 
všem zamìstnancùm spoleènosti za 
vstøícnost a kolektivu D 7 za kvalitu pro-
vádìných prací.

Pavel Panuška

Støedisko ocelových konstrukcí

DIVIZE 7

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Zhotovitel:  Sdružení „Pozïátky”: SMP CZ, a. s. - vedoucí úèastník sdružení

                       GEOSAN GROUP, a. s. - úèastník sdružení
Datum zahájení projektu: 16. 4. 2010 (podepsáním smlouvy)
Datum ukonèení projektu: 14. 4. 2012 

Postsanaèní monitoring v délce 24 mìsícù a tøíletá pìstební péèe.

Základní údaje o stavbì Pozïátky

STØEDISKO 83
SANACE ÚZEMÍ OHROŽENÉHO SKLÁDKOU 
NEBEZPEÈNÉHO ODPADU V POZÏÁTKÁCH

Železnièní most Stašov

Výrobna ocelových konstrukcí

Pevná skruž - Veselí nad Lužnicí



Skládka je umístìna v uza-
vøeném oploceném areálu 
na horním okraji terénní 
deprese, smìøující do po-
toka Prašinec, který se na-
chází na okraji dotèeného 
území. Bezprostøední okolí 
skládky je tvoøeno lesními 
a zemìdìlskými pozemky 
v blízkosti obce Pozïátky. 
Ta byla vybudována v le-
tech 1993 - 94 jako skládka 
nebezpeèných odpadù. 
Skládka odpadu zahrnuje 
nekrytý sektor ZN1 (plocha 

2cca 5 800 m  s kapacitou 
326 500 m ), dále krytý 

sektor ZN2 (plocha cca 
22 100 m  s kapacitou 

39 800 m ). Za dobu provo-
zu skládky zde bylo do 
r. 1997 uloženo cca 28 tisíc 
tun nebezpeèného odpa-
du. V roce 1996 byl zjištìn 
a monitorován únik prùsa-
kových vod mimo tìleso 
skládky, jehož dùsledkem 
bylo zneèištìní podzem-
ních vod a horninového 
prostøedí se zasaženým 
územím cca 4,57 ha v okolí 
skládky. 
Na základì usnesení vlády 
Èeské republiky ze dne 
2. února 2009 è. 129 o od-
kupu a sanaci skládky 
v Pozïátkách bylo rozhod-
nuto o sanaci skládky.
Sanace území ohroženého 
skládkou nebezpeèného 
odpadu se skládá ze 
7 objektù:  

 - 
obsahuje roztøídìní od-
padù, kategorizaci odpadù 
a následnì jejich odvoz 
a odstranìní z nekryté 
èásti ZN1 a z kryté èásti 
ZN2. Pøi odstraòování pev-
ných odpadù bude probí-
hat souèasnì èerpání, od-
voz a likvidace vod nachá-

SO 02 Odstranìní ne-
bezpeèného odpadu

zejících se v prostoru obou 
èástí skládky.

 - obsahuje 
odstranìní spodních kon-
taminovaných vrstev 
skládkového prostoru 
v èásti ZN1 a ZN2, likvidaci 
drenážního systému a kon-
taminovaných vrstev 
v èásti ZN1 a ZN2, likvidaci 
drenážního systému a kon-
taminovaných vrstev v èás-
ti skládky.

 - zahrnují 
zemní práce, plošné úpra-
vy terénu dotèeného od-
straòováním kontaminova-
ných konstrukcí a zemin 
provozem stavební tech-
niky pøi sanaci. Území re-
kultivace je rozdìleno na 
16 dílèích ploch. Na plo-
chách zasažených sanací 
bude vysázena rozptýlená 
zeleò (cca 10 000 ks) a ob-
noveno zatravnìní jetelo-
travní smìsí na trvalý luèní 
porost pro extenzivní vyu-
žití.

 - ob-
sahují demolici haly nad 

SO 03 Odstranìní kon-
taminovaných zemin 
a konstrukc

SO 04, SO 05 Následná 
technická a biologická 
rekultivace

SO 06, SO 07, SO 08 Od-
stranìní stávajících 
objektù technického 
vybavení skládky

í

èástí ZN2, demolici objektu 
provozní budovy, odstra-
nìní pøípojky a trafosta-
nice, odstranìní stávají-
cích komunikací a zpev-
nìných ploch v prostoru 
skládky. 
V prùbìhu provádìní ce-
lého díla bude dále probí-
hat monitoring povrcho-
vých a podzemních vod 
v prostoru skládky i okolí 
skládky, èerpání a èištìní 
podzemních vod podle 
Vodoprávního povolení 
v technologickém zaøízení 
umístìném na skládce. Vý-
sledky monitoringu vod 
budou prùbìžnì pøedává-
ny objednateli a dotèeným 
orgánùm státní správy.
Po ukonèení sanace sklád-
ky a prací na všech staveb-
ních objektech bude probí-
hat postsanaèní monito-
ring s pìstební péèí rekulti-
vovaného území v dobì 
dva, resp. tøi roky. Cílem 
tohoto projektu je uvést 
území skládky do stavu 
plánovaného funkèního vy-
užití - tj. krajinná zeleò.
Od podpisu smlouvy o dílo 
probíhají pøípravné práce, 
které obsahují zpracování 
dokumentace pøedkládané 
dotèeným orgánùm státní 
správy (MŽP, KHS, MÚ, 
KSÚS, DI, OIBP a další) 
pøed zahájením vlastních 
prací na sanaci skládky pro 
naplnìní všech legisla-
tivních požadavkù, zpraco-
vání plánu nakládání s od-
pady se zaèlenìním pra-
covních postupù, zøízení 
zaøízení staveništì sdruže-
ní a správce stavby, hygie-
nické smyèky, zpevnìní 
pøístupových a staveništ-
ních komunikací.

Pavel Hrdý

Po úspìšném dokonèení nároèné akce 
zdvihání støech nádrží PHM v Loukovì 
stojí støedisko Hydroservisu a technická 
pøíprava SM 7 pøed další unikátní za-
kázkou – výsuvem mostovky na Loket-
ském mostì.  Všem, kdo se v mostaøské 
branži pohybují, je jistì znám železobe-
tonový obloukový most pøes øeku Ohøi 

v Lokti. Vždy� je i v lo-
gu jedné známé pro-
jekèní firmy. Tento 
most byl postaven 
v roce 1975 závodem 
2 SSŽ a nìkteøí naši spolupracovníci byli 
s jeho stavbou osobnì spjati. Rozpìtí 
mostního oblouku je 126 m a délka 

SM 7

REKONSTRUKCE MOSTU PØES OHØI V LOKTI

mostovky necelých 300 m. 
V souèasné dobì prochází most re-
konstrukcí, která spoèívá mimo jiné také 
v odstranìní pùvodní mostovky z prefa-
brikovaných nosníkù a jejím nahrazení 
novou ocelovou konstrukcí v šíøce 22 m, 
délce 296,5 m a hmotnosti více než 
2 000 tun. Rekonstrukci mostu provádí 
Metrostav, a. s., divize 4.  
Nová mostovka se bude po jednotlivých 
etapách montovat v celé šíøce na kar-
lovarském pøedpolí a vysouvat pomocí 
hydraulických válcù a tažných tyèí. Veš-
kerou technologii výsuvu, ocelové pøí-
pravky pro sunutí a boèní vedení kon-
strukce i nájezdové klapky navrhli pra-
covníci technické pøípravy SM 7 pod ve-

dením Ing. Jiøího Srpa. Zahájení první 
etapy výsuvu se pøedpokládá po dokon-
èení pøípravných prací na pøelomu èerv-
na a èervence letošního roku, dokonèení 
poslední etapy se oèekává letos v øíjnu. 
Práce provádí støedisko Hydroservisu 
pod vedením p. Jiøího Šebesty za pomoci 
dalších výrobních složek spoleènosti.
Celá akce je dokladem vysoké technické 
zdatnosti pracovníkù SM 7 a vìøíme, že 
v nìkterém z dalších èísel tohoto èaso-
pisu budeme moci pøinést podrobnìjší 
referát o této zakázce jakožto dalším 
úspìšnì zvládnutém kamínku do mo-
zaiky nových speciálních technologií pro-
vádìných touto dceøinou spoleèností. 

Miloš Šimler 

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 trpì-
livì snažíme tìmto fámám bránit 
a postupnì jednu po druhé vyvra-
cet… 
V následujících odstavcích je druhá èást 
Odvolání MHMP proti Rozhodnutí 
Krajského úøadu v Plzni:
10. Použití kocbeøského pískovce 
v takovém rozsahu, že jeho svìtlá 
jednolitá barva s šedými odstíny ve 
vèetších plochách neodpovídá pù-
vodním pískovcùm, a narušuje 
vzhled a materiálovou pravdivost 
pláštì Karlova mostu, pøièemž ná-
slednì provedené barevné sjedno-
cení toto znehodnocení nevyøešilo.
Kocbeøský pískovec byl zvolen na návrh 
odborníkù z pøírodovìdecké fakulty 
University Karlovy, kteøí jej vyhodnotili 
jako jednoznaènì nejvhodnìjší. Je 
používán od zahájení akce se souhlasem 
památkáøského dohledu i dozoru.
Z historických fotografií je zøejmé, že 
každý novì vložený kámen mìl výraznì 
svìtlejší barvu a do doby, než pøirozenì 
zpatinoval, vizuálnì vyèníval mezi již 
zešedlými kameny. Z dùvodu odstranìní 
barevných rozdílù pùvodních a nových 
kamenù rozhodl zástupce NPÚ o pro-
vedení patinace . 
Rozhodnutí o výbìru kamene bylo uèi-
nìno zcela mimo subjekty zaintere-
sované na stavbì, a to na pùdì odborné 
komise pro Obnovu Karlova mostu zøí-
zené MHMP. Výbìr kamene byl výsled-
kem nìkolikaletého prùzkumu a vy-
hodnocování zkoušek (provádìného 
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Pøírodovìdeckou fakultou UK) všech 
druhù pískovce dosažitelných v souèas-
né dobì na území ÈR. 
Rovnìž tvrzení, že patinace zakrývá 
stékance a stopy po rozmazané maltì se 
neopírá o jakýkoliv dùkaz. Patinaci pro-
vádí odborný restaurátor s oprávnìním 
od Ministerstva kultury, doporuèený pra-
covníkem NPÚ a podle jeho pokynù. 
11. Nedodržení šíøky dochovaného 
spárováni, které je po provedeném 
pøezdìní podstatnì širší. 
Kromì jasnì vymezených výjimek jsou 
do zábradlí vraceny pùvodní kameny, 
nebo jejich tvarové kopie. Vzdálenost 
mezi podstavci soch i výška zábradlí jsou 
po vyzdìní stejné jako pøed opravou. Pro 
zvìtšování spár tu nezbývá žádný volný 
prostor. Spáry jsou v prùmìru v každém 
poli stejné, jako pøed opravou. 
Pouze novì provedené svìtlejší spáry 
a zvolený zpùsob spárování tzv. „do líce” 
navozují dojem širší spáry.
Znovu pøipomínáme, že zídky jsou vy-
zdívány podle schváleného techno-
logického postupu, který odpovídá tra-
dièním technikám. 
Odkaz v Rozhodnutí…na knihu „Zed-
nictví, Tradice z pohledu dneška” je ne-
místný, protože zdivo opravených zá-
bradelních zídek je kombinací z vetší 
èásti „pùvodních” a nových kamenù a zá-
kladním požadavkem bylo zachovat pù-
vodní šíøku spár.
Je zarážející, že se KPP pøiklání k laické-
mu názoru p. Petra Rùžicky, a zcela 
ignoruje odborný názor doc. Štulce, 
hlavního konzervátora NPÚ a øeditele 
èeské sekce ICOMOS.
K poslední vìtì tohoto obvinìní se nelze 
vyjádøit, protože navozuje dojem, že se 
autoøi zmýlili v oznaèení bøehù Vltavy.
12. Neprovádìní kamenických 
oprav a oèištìní pùvodních kame-
nù.
Kamenické opravy a èištìní kamenù jsou 
provádìny podle zásad stanovených 



pøed zahájením prací a v rozsahu daném 
rozhodnutím komise pro hodnocení ka-
menù, jejímiž èleny jsou jak zástupce 
NPÚ, tak i zástupce OKP MHMP.
Opravování poškozených èástí kamenù 
bylo provádìno u vìtších poškození ka-
menickým zpùsobem tzv. „vyfiluòková-
ním”. Menší poškození hran a rohù byla 
vyplnìna spárovací maltou. Pro zacho-
vání autenticity nebyly u nìkterých ka-
menù opravovány drobné povrchové va-
dy, a to na základì doporuèení zástupcù 
jak Pøírodovìdecké fakulty a NPÚ. 
Každé jednotlivé pøípady oprav byly pro-
jednáno se zástupci NPÚ. Pøípadné další 
restaurátorské opravy je možno provést 
na vyzdìném zábradlí kdykoliv v bu-
doucnu.
Obecnì samo neprovedení restaurá-
torských zásahù nemùže v žádném pøí-
padì urychlit degradaci pískovcových 
blokù.
13. Zakracování autentických 
kvádrù madel, pøièemž došlo k od-
štípnutí hran a køivým øezným plo-
chám, které nebyly dále opraco-
vány.
Je jednoduše fotografiemi doložitelné, 
že zábradelní zídky byly v historii nìko-
likrát zmìnìny a pøezdìny. Tvar madla 
se støíškou byl vytvoøen pøi opravì v roce 
1890. V následujících 120 letech byly 
tyto zídky ještì minimálnì 1 x totálnì 
pøezdìny. Autenticita zábradelních zídek 
tak sahá do 70. let minulého století. Ke 
zakracování madla docházelo tehdy, po-
kud byla jeho èást poškozená, a kdy byla 

snaha zachovat alespoò jeho zdravou 
èást. V nìkterých pøípadech byly zkrá-
ceny madelní kameny v okolí sloupu pro 
veøejné osvìtlení, a to z toho dùvodu, 
aby mohlo být provedeno stabilní za-
kotvení kamene se sloupem pro veøejné 
osvìtlení. V jiných pøípadech se madelní 
kameny nezkracovaly.
Pokud budou pøi pøejímkových prohlíd-
kách nalezeny ostré nebo odštípnuté 
hrany, budou pøed pøedáním díla opra-
veny.
14. Nové bloky zhotovené v rozmì-
rech, které ne vždy odpovídají pù-
vodním kamenùm.
Nové bloky byly zhotoveny vždy v roz-
mìrech, které odpovídaly kamenùm, 
které mìly nahradit. Výjimky se vysky-
tují pouze tehdy, když 

v pøíslušné øadì došlo ke zkrá-
cení kamene z dùvodù uvedených v bo-
dì 13 a zkrácení bylo nutno kompen-
sovat, 

když byl nahrazován kámen pod 
stožár veøejného osvìtlení, a ten pù-
vodní byl pøíliš krátký a nezbývalo by po 
stranách rozvodné skøíòky dostateèné 
uložení,

Tak nám uplynul opìt 
jeden rok od doby, co 
jsem psal poslední 
èlánek do našeho èa-
sopisu. Loòským nos-
ným tématem byla 
finanèní krize. Bìhem 
uplynulého období se 

toho objektivnì s vývojem ekonomiky ve 
svìtì i v naší zemi mnoho nezmìnilo. 
Stavebnictví není stále v dobré kondici 
a zatím nejsou lepší zítøky v dohledu. 
Zejména v oblasti dopravních staveb ne-
ní výhled v Èeské republice pøíliš opti-
mistický. 
Naštìstí pro naši firmu se situace za po-
slední rok dramaticky nezmìnila a zùstá-
vá podobná jako v roce 2009. Tím 
myslím i skladbu naší èinnosti a podíl na-
kupovaných materiálù a subdodávek na 
našich výkonech. Díky složitìjší situaci 
v uplatnìní na trhu stavebních prací ne-
má vìtšina našich dodavatelù problémy 
s nedostateènou kapacitou k pokrytí po-
žadavkù. Díky nižším cenám na stranì 
vstupù se nám zatím daøí udržet potøeb-
nou míru zisku. Snížení nákladù na stra-
nì vstupù však nepøichází samo. Musí se 
na nìm podílet všechny složky podniku. 
Od stavbyvedoucích, pøípraváøù, vedou-
cích støedisek až po specializované útva-
ry na øeditelství spoleènosti. Každá èin-
nost by� na první pohled bez pøímé sou-
vislosti s jednáním o cenì vstupu má 
svùj význam. Vèasná a jasná technická 
pøíprava vèetnì vèasného získání pro-
jektové dokumentace, vymezení rozsa-
hu externích dodávek, nalezení alterna-
tivních technických øešení a stanovení 
reálného èasu provádìní subdodavatel-
ských prací a dodávek materiálù jsou je-
nom neúplným výètem drobností, ze 
kterých se skládá celá mozaika násled-
ných obchodních jednání. K lepší vy-
jednávací základnì s dodavateli rozhod-
nì pøispívá i dobré jméno a solidnost na-
ší spoleènosti, které jsou charakte-
rizovány zejména vèasnou úhradou na-
šich závazkù, snahou øešit vzniklé pro-
blémy nikoli pouze k tíži dodavatelù, což 
vše ve svém dlouhodobém výsledku 
znamená ochotu dodavatelù nabídnout 
nižší cenu výmìnou za vyšší míru bez-
peènosti obchodu a tím snížení jejich „ri-
zikové pøirážky” a celkové ceny. 
V loòském roce jsme mohli pozitivnì 
hodnotit vývoj cen betonáøské oceli, jejíž 
cena klesla konce roku až pod 9 Kè/kg. 
Pro porovnání v létì roku 2008 dosa-
hovala až 20 Kè/kg. O tom, že nikdo 
z nás není prorokem a že ceny nìkterých 
komodit nejsou urèovány stavem po-
ptávky a nabídky, svìdèí to, že jednáním 
producentù železné rudy a oceláren do-
šlo zaèátkem roku k prudkému rùstu cen 

betonáøské oceli, která se zastavila až na 
hodnotì 16 Kè/kg. O tom, že se jedná 
o umìle vytvoøenou cenu, svìdèí její 
souèasný pokles o cca 3 Kè, který je již 
urèovaný stavem na trhu.
Snaha subdodavatelù o získání zakázky 
je taková, že dnes i kdybychom chtìli, 
nebude poptávkové øízení jednokolové, 
ale i z dùvodu tlaku dodavatelù se ode-
hrává spíše ve dvou a více kolech.
V druhé èásti pøíspìvku se pokusím 
uvést nìkterá zajímavá èísla a výsledky 
z oblasti nákupu za rok 2009. Nákup ma-
teriálù a subdodávek pøedstavuje nadále 
pøibližnì dvì tøetiny všech provozních 
nákladù spoleènosti. Zbývající tøetinu 
tvoøí osobní náklady, nájem mechani-
zace a dopravy, ostatní služby, odpisy, fi-
nanèní náklady atd. Z tohoto výètu je 
zøejmé, že se jedná o oblast nákladù, 
kde je možné i pøi dosažení procentuálnì 
nevýrazných úspor pøi každém nákupu 
vylepšit v absolutních èíslech výraznì 
ekonomiku naší spoleènosti. Stále platí 
moje loòská poznámka, že když se poda-
øí snížit cenu vstupù o 1 %, znamená to 
úsporu blízkou 20 mil. Kè, a to pøedsta-
vuje 20 % roèního zisku pøed zdanìním. 
Tato èísla nepotøebují snad již žádný dal-
ší komentáø.
Mezi naše nejvíce nakupované komodity 
v oblasti materiálu nadále patøí beto-
náøská ocel a beton. V oblasti subdodá-
vek se jedná zejména o zemní práce, 
technologii úpraven vody a èistíren od-
padních vod, dodávku stavebních prací 
na inženýrských a prùmyslových stav-
bách, pilotové založení staveb a izolace 
mostù.
Je samozøejmostí, že bez povšimnutí ne-
zùstává také spokojenost s našimi doda-
vateli. Drtivá vìtšina dodavatelù v hod-
nocení uspìla získáním lepší známky než 
2 minus pøi hodnocení jako na základní 
škole. Pouze 3 firmy z 265 hodnocených 
by ve škole i u nás propadly.
Z pohledu skupiny Vinci v Èeské repub-
lice je potìšující rozvoj dodávek spoleè-
nosti Eurovia SOK v oblasti dodávek 
mostních ložisek, které se za poslední 
rok zvýšily na desetinásobek...
Závìrem musím konstatovat totéž co lo-
ni. Chovejme se každý efektivnì a „utrá-
cejme” s rozmyslem. Není smyslem še-
tøit, a� to stojí, co to stojí, což ve svém 
dùsledku mùže být i ekonomicky nevý-
hodné, ale zmínìné procento úspory ná-
kladù je reálné a dosažitelné i snížením 
spotøeby, pokud nemùžu ovlivnit nákup-
ní cenu. Minimálnì jedno procento nám 
za námahu rozhodnì stojí.

Aleš Frána

ODDÌLENÍ NÁKUPU

když byly nahrazovány kameny, 
které nebyly na celou tlouštku zábradlí 
a kamenoøez jednoho líce neodpovídal 
kamenoøezu líce druhého.
15. Hrubé narušení spároøezu.
Kamenoøez byl upravován pouze v pøípa-
dech pospaných v odstavci 13 a 14.
16. Pøi aplikaci izolace mostovky 
byly odsekány kameny zasahující 
pod mostovku, pateèní kameny by-
ly vymìòovány za nové, proøezá-
valy se drážky do nových i pùvod-
ních kamenù a znehodnotil se 
jejich povrch nástøikem izolace 
a asfaltovým tmelem.
Hlavním cílem opravy je provedení nové 
a kvalitní (vanové) hydroizolace, která 
zabrání pronikání srážkové vody do kon-
strukce. Ta mùže fungovat pouze tehdy, 
bude-li kvalitnì napojena na zdravé 
kameny zábradlí. Provedení tohoto de-
tailu bylo schváleno již v dokumentaci 
pro stavební povolení, ke kterému se 
rovnìž vyjadøovalo NPÚ a na nìž je vy-
dáno správní rozhodnutí. Právì nedoko-
nalé provedení detailù napojení izolace 
na zábradlí (provedené pøi minulé opra-
vì) byl hlavní pøíèinou ztráty funkce izo-
laèního souvrství. 
Pro izolaci mostu je používán velmi kva-
litní certifikovaný systém izolace, na kte-
rý dává dodavatel zcela výjimeènou zá-
ruku.
17. Zhotovení mostovky bez použití 
tradièních materiálù odpovídají-
cích národní kulturní památce (ze-
jména se jedná o beton o celkové tl. 

až 63 cm, plastbeton, polystyren, 
geotextilie, metakrylátová izolace 
Eliminátor s drenážní rohoží).
Všechny uvedené materiály byly použity 
podle schváleného projektu.
Podmínka závazného stanoviska MHMP 
180521/2005 se týká pouze podkladu 
izolace napojení na kamenné zábradlí. 
Prùkazem je, že pøedmìtné stanovisko 
bylo vydáno na základì pøedložené do-
kumentace pro stavební povolení, ve 
kterém byly vozovkové vrstvy jasnì uve-
deny. 
Železobetoná deska byla vložena do Kar-
lova mostu pøed cca 40 lety a pøi této 
opravì se neodstraòovala, protože by 
tím byly ohroženy historické èásti kon-
strukce. Byla vytvoøena pouze nová sou-
vrství pro pokládku kvalitní izolace, roz-
vody sítí apod. Dlažba zùstává auten-
tická – 40 let stará.
Není pravda, že je na Karlovì mostì 
testován moderní hydroizolaèní systém. 
Jedná se ovìøené øešení mnohokrát 
použité na mostních konstrukcích rùz-
ných konstrukèních systémù, a to u nás 
i v zahranièí. Jednou z jeho hlavních 
pøedností je trvalá pružnost a prù-

tažnost zajiš�ující bezpeèné uzavøení 
i trhlin dodateènì vzniklých v konstrukci.
Rozhodnutí v odùvodnìní odkazuje na 
zastaralý pøekonaný názor ÈVUT. Podle 
novìjších výpoètù, založených na prù-
bìžném nìkolikaletém sledování teploty 
v konstrukci, železobetonová deska kon-
strukci nejenom neohrožuje, ale zvyšuje 
její tuhost ve vodorovném smìru a tedy 
zvyšuje odolnost mostu proti úèinku ka-
tastrofálních povodní. Pøípadný negativ-
ní vliv této desky na „roztlaèování” para-
petních zdí je pøi souèasné opravì eli-

minován jejím èásteèným odbouráním 
v pruhu podél zábradlí. 
V závìru tohoto bodu Rozhodnutí je 
chybnì uvedeno, že zmìna stavby pøed 
dokonèením byla povolena rozhodnutím 
OKP. Závazné stanovisko OKP bylo vydá-
no k projektové dokumentaci, která byla 
pøílohou žádosti o povolení zmìny stav-
by pøed jejím dokonèením pro pøíslušný 
stavební úøad. Mimo jiné na základì to-
hoto stanoviska bylo povolení vydáno.

Pavel Kameník
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Edita Haberhauerová

K 30. 6. 2010 mìla SMP CZ 763 
zamìstnancù (343 THP, 420 D). Uve-
dená èísla zahrnují 9 studentù, kteøí 
pracují v naší spoleènosti pøi studiu, 
a 8 absolventù.

Byl vydán Pokyn GØ ohlednì 
hodnotících pohovorù. Hodnocení je 
v tomto rozšíøeno i na èleny projekto-
vých týmù.

Byl vydán Dodatek è. 1 k Pokynu 
GØ 1/2007 upravující pùsobení zamìst-

nancù SMP CZ na 
PPP projektu na Slo-
vensku.

Pøedposled-
ní èervnový týden 
probìhly volby do 
dozorèí rady. Zamìstnanci mìli možnost 
na 3 roky zvolit do dozorèí rady naší spo-
leènosti dva své zástupce. 

Pavel Kameník
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Pøestavba pøístavu v Marseille
Spoleènost VINCI Construction France 
rekonstruuje námoøní pøístav v Marseille 
– vznikne šest nových otoèných plošin 
usnadòujících naloïování automobilù. 
Položeny už jsou základové bloky pro 
ètyøi plošiny. Celková hodnota zakázky je 
6 M€.

Výstavba pøekladištì u Londýna
DEME, filiálka CFE a Soletanche Freys-
sinet (VINCI Construction) zahájily vý-
stavbu London Gateway Port – jednoho 
z nejdùležitìjších kontejnerových termi-
nálù v Evropì, ležícího na Temži asi 
50 km východnì od Londýna. Vybagro-
váno bude 29 milionù m3 zeminy - až 
k ústí se prohloubí 100 km koryta øeky. 
Souèasnì se navezením vytvoøí 
1 300 metrù dlouhé nábøeží. Projekt má 
být dokonèen koncem roku 2014. Celko-
vá hodnota: 442 M€. 

VINCI Construction Grands Projets 
v Nìmecku
V bavorském Ansbachu byla s firmou 
SKE obnovena tøíletá smlouva na údržbu 
majetku americké armády – škol, le-
tištních ploch a hangárù, bytù apod. Cel-
ková cena zakázky je 24 M€.

VINCI ve Slovinsku
Freyssinet Adria, filiálka VINCI Con-
struction, se úèastní výstavby sportov-
ního komplexu s 12 500 místy a obchod-
ního centra o ploše 225 000 m2 ve Sto-
žici. Firma bude pøedpínat ocelové vý-
ztuže o celkové hmotnosti 800 tun. Prá-
ce zaèaly v lednu a ukonèení se pøedpo-
kládá pøíští kvìten.

Lehké metro v Seattlu
Filiálka Soletanche Freyssinet (VINCI 
Construction) má zakázku pøi výstavbì 
nové stanice tzv. lehkého metra v Seat-
tlu. Vznikající 5kilometrová tra� spojí 
centrum mìsta s univerzitní ètvrtí. 

Vyšší bezpeènost pøehrad v USA
Hydroplus (VINCI Construction Grands 
Projets) upraví novými propustmi pøe-
hradu poblíž Bostonu tak, aby odolávala 
extrémním povodním a souèasnì byl za-
chován pùvodní pøepad. Stejným zpùso-
bem bude pøebudována i pøehrada Can-
ton v Ohiu, kde bude devìt propustí vy-
sokých 9,6 m, nejvyšších na svìtì. 
Propusti budou instalovány na nový 
pøepad a dokáží z pøehrady odvést 
9 900 – 18 000 m3 za sekundu. Celý 
projekt bude dokonèen v roce 2012.

Yvonna Pekárková

Diskuse se zúèastnili:

 ve svém vystoupení mimo jiné 
uvedl, že s výší investic, jež je nyní na-
plánována na rozvoj dopravní infra-
struktury, bude páteøní sí� silnic a dálnic 
dokonèena až v roce 2222.

 zdùraznil nut-
nost propojení jednotlivých druhù do-
pravy. Klíèová je v tomto smìru výstavba 

Tomáš Jílek z Øeditelství silnic 
a dálnic

Jan Komárek ze SŽDC

logistických center v železnièních uzlech. 
Pro zvyšování konkurenceschopnosti že-
leznice je podle nìj nezbytná opti-
malizace hustoty mimokoridorových 
tratí.

sdìlil, že je potøeba investice lépe 
strategicky a dlouhodobì definovat 
a musí se hledat opatøení, jak zachovat 
schopnost investovat i po roce 2013, kdy 
budou vyèerpány zdroje z EU. Stát se 
podle nìj bude snažit zapojovat sou-
kromé investory v rámci PPP.
Podle 

 
nám chybí vize akceptující význam do-
pravního stavitelství a volá po systé-
movém a koncepèním rozhodování na 
rezortní úrovni.

 pøipomnìl, že 
všechny státy musí šetøit, a šetøit se tedy 
bude i na infrastruktuøe. Zdùraznil, že fi-
nancování dluhopisy není øešením, pro-
tože budou drahé.

 
zdùraznil, že ÈR potøebuje expertní 
supervizi nákladù na výstavbu infra-
strukturních dìl a aktualizaci Strategie 
výstavby dopravní infrastruktury. Upo-
zornil také na nutnost odstranit le-
gislativní „marasmus” prodražující stav-
by.

 na úvod diskuse zdùraznil, že pøi 
výstavbì infrastruktury je tøeba dù-
slednì dbát na optimální výši nákladù. 
Nedostatek zdrojù musí provázet vìtší 
peèlivost pøi výbìru prioritních projektù.

Námìstek ministra dopravy Tomáš 
Kaas 

prezidenta Svazu podnikatelù 
ve stavebnictví Václava Matyáše

Analytik Aleš Michl

Petr Moos z Fakulty dopravní ÈVUT

Josef Kotrba ze spoleènosti Deloit-
te ÈR

DISKUSNÍ SETKÁNÍ

DÙVODY INVESTIC DO ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úèastníci diskusního setkání poøádaného 
Institutem pro veøejnou diskuzi se 
18. kvìtna 2010 v pražském hotelu Mar-
riott shodli, že výstavba dopravní infra-
struktury pøináší ekonomické multipli-
kaèní efekty s pozitivním dopadem na 
zamìstnanost a stabilizaci ekonomiky 
státu. Pøesto výstavba dálnic pokraèuje 
velmi pomalu, zvláštì pak v oblasti pøí-
pravy nových projektù. Za pøíèiny poma-
lé výstavby páteøních silnic a dálnic 
oznaèili odborníci vleklou legislativu, 
chybìjící koncepci rozvoje dopravní in-
frastruktury a chybìjící zdroje.

IMS

BOZP

V dobì, kdy píši tento 
èlánek, jsou v plném 
proudu interní audity, 
které probìhnou na 
vìtšinì aktivních sta-

veb. Jejich provedení, vyhodnocení a ná-
prava neshod je jednou z podmínek pro 
získání certifikace našeho systému IMS. 
Dùvod, proè je však dìláme, je zcela 
jiný. Tým auditorù se snaží zjistit stav na 
stavbách trochu jinak než pøi ostatních 
kontrolách. Jde o to zjistit, jak plníme 
jednotlivé úkoly, které jsou v naší firmì 
vyžadovány, zda by se jednotlivé vìci 
daly dìlat lépe nebo jednodušeji. A jestli 
nìjaké, a teï vás asi napadne spousta 
vìcí, nevyžadujeme v naší dokumentaci 
nad rámec pøedpisù a jejich plnìní nám 
nepøináší žádný užitek. Díky tìmto audi-
tùm bude možné upravit standardy naší 
firmy. Již bylo „navštíveno” pøibližnì 
20 staveb a pokud se vše podaøí, ukon-
èení se plánuje na první až druhý týden 
v èervenci, kdy zveøejníme vyhodnocení. 
I když nejde o to, kdo byl první a kdo 
poslední. Prùbìžné výsledky ukazují na 
jedné stranì nedostatky, které se ve vìt-
ší i menší èetnosti èasto opakují, ale 
objevily se i velmi pozitivní zkušenosti.
Na interní audity navazují o prázdninách 
externí audity. Ty probíhají v režii audi-
torské spoleènosti SILMOS – Q, s. r. o., 
která bude v tomto roce provádìt re-
certifikaci všech tøí systémù najednou 
(jedná se o systém managementu ja-
kosti, ochrany životního prostøedí a øíze-
ní BOZP). 
Poprvé bude u nás tato spoleènost také 
certifikovat technologii svaøování beto-
náøské výztuže.

 
V nìkolika pøedchozích èíslech tohoto 
èasopisu v pøíspìvku k BOZP stálo, že 
nemáme žádný úraz. Bohužel po témìø 
8 mìsících máme rovnou tøi nové zázna-
my ve statistice. 
Dne 3. 5. 2010 se zranil jeden z našich 
zamìstnancù. Zde je struèný popis, jak 
k úrazu došlo. Pøi rozebírání stávajícího 
silnièního svodidla autogenem se za-
mìstnanec o demontované svodidlo 
opøel a pøi pádu svodidla na vozovku mu 
uklouzly nohy a upadl také. Pøi tomto pá-
du si pohmoždil palec levé ruky, který 
nìkolik dnù poté bylo nutno lékaøsky 
ošetøit. K dalším dvìma úrazùm došlo 
dne 29. 6. 2010, jedná se opìt o zranìní 

prstù a došlo k nim na stavbách VD Zá-
skalská a R6 Sokolov - Tisová. Pøestože 
se naštìstí nejedná o vážné úrazy, je 
tøeba neustále dodržovat všechna pra-
vidla BOZP, a to jak u sebe, tak i u kolegù 
a podøízených.  V souvislosti s teplými až 
tropickými dny, které mohou v prùbìhu 
léta nastat, je tøeba vìnovat pozornost 
pitnému režimu. K doplnìní tekutin jsou 
nejvhodnìjší minerálky a jakékoli ionto-
vé nápoje. V pracovní dobì bez obsahu 
alkoholu. 
V rámci interní školy probíhají ve spo-
leènosti kurzy první pomoci, na které se 
lze pøihlásit prostøednictvím personál-
ního oddìlení. Proškolena by mìla být 
vìtšina z THP. Od poloviny èervna probí-
halo také po ètyøi týdny školení z oblasti 
legislativních požadavkù BOZP a PO.

Další školení, které je právì aktuální, je 
z oblasti udržitelného rozvoje, využívání 
zdrojù a právních požadavkù pro stavby 
z hlediska životního prostøedí. Informace 
ze školení jsou umístìny na disku S. 
Co víc napsat o ochranì pøírody v dobì, 
kdy právì zaèíná léto, každý den je krás-
nì teplo a každý veèer sprchne (alespoò 
donedávna to tak platilo). A pøíroda 
kolem se zdá být plná síly a rozhodnì ne-
vypadá, že by nìjak trpìla a potøebovala 
chránit. Snad jen, že se musíme snažit, 
jak za naši firmu, tak i v osobním životì, 
aby nám z té krásy kolem co nejvíce 
zùstalo. V pøíštím èísle upustím od 
poetického nádechu této èásti. Napíšu 
vám nìco o likvidování skládky nebez-
peèného odpadu na naší zakázce 
Pozïátky. 

Krásné léto pøeji všem.

ŽP



èervenec 2010

Za svùj bohatý 
profesní život 
jste postavil ne-
pøeberné množ-

ství mostních objektù. Je nìjaký, 
na který jste obzvláš� pyšný?

Možná na stavbu dálnice D5, 
kde jsem strávil pracovnì na výstavbì 
mostních objektù 25 let od Prahy až po 
Rozvadov. Èlovìka potìší, jak tato ko-
munikace výraznì urychlila spojení mezi 
Prahou a západní Evropou. Navíc pøi do-
konèování jejího propojení na obchvatu 
Plznì se nám poštìstilo mít takové 
investory, kteøí se chovali tak, jako by 
stavbu stavìli s námi. To je v dnešní do-
bì veliká vzácnost.

Kdybyste mìl vybrat nejkrásnìjší 

... ROBERTA VRAŠTILA
    VEDOUCÍHO STØEDISKA 13
    DIVIZE DOPRAVNÍCH STAVEB

most v Èechách, který by to byl?
Asi by to vyhrál v poslední dobì 

hodnì neš�astnì medializovaný Karlùv 
most a pro mì asi ten nynìjší mùj po-
slední most, který se mi snad podaøí 
zdárnì dokonèit.

Jaké zmìny se promítly do stav-
baøských technologií v posledních 
dvaceti letech? Bylo tìžké se pøi-
zpùsobit?

Po revoluci v roce 1989 k nám 
zaèaly postupnì pøicházet nové ma-
teriály, mechanismy a také technologie. 
Jedním z nich bylo také systémové 
bednìní Peri Trio. Poprvé jsme ho použili 
na stavbì dálnice D5 pøi realizaci ma-
sivních opìr mostu pøes železnièní vleè-
ku u Plznì. Samozøejmì jsme se museli 

OTÁZKY PRO ...

STALO SE PO UZÁVÌRCE

nauèit s ním pracovat, ale pomoc to byla 
velká.

Je ve vaší profesi nìkdo (architekt, 
stavaø) s kým byste se rád osobnì 
setkal?

Není to dost možné, ale rád 
bych se setkal se stavitelem mostu Gol-
den Gate v San Francisku J. B. Straus-
sem.

Vím o Vás ze spoleèných firemních 
akcí, že velmi rád fotografujete. 
Jaké máte nejvìtší koníèky?

Bohužel pro práci, která mì plnì 
vytìžuje, není moc èasu na zájmy. Ale 
nejvíce mì baví, dnes už pasivnì, sport, 
motorismus a také leccos, co je tøeba 
udìlat kolem domu, si udìlám sám, 
takže manuální práce.

Dostal jste se pracovnì nìkdy do 
ciziny? Popøípadì kam nejdál jste 
se podíval soukromì? 

Polopracovnì se mi poštìstilo 
s kolegy podívat do Kantonu a Hong-
Kongu v Èínì, kde jsme vidìli spoustu 

zajímavostí nejenom z oboru. Soukromì 
jsem navštívil dvakrát USA, kde jsem 
projel a navštívil mìsta a pøírodu na vý-
chodním, západním i jižním pobøeží 
a èásteènì také vnitrozemí.

Co byste v oboru poradil tìm zaèí-
najícím?

A� si jdou zkusit stavaøinu na-
pøed se vším všudy a od píky. To zna-
mená zaèít na stavbì a poznat všechny 
procesy jejich nároènosti, úskalí a i pøed-
nosti této profese. Nikdy toho nebudou 
litovat, k poèítaèi se mohou vždy vrátit.

Když se ohlédnete zpìt za svým ži-
votem, bylo by v tìch prožitých le-
tech nìco, co byste dnes udìlal 
úplnì jinak?

S odstupem èasu bych spoustu 
vìcí v osobním i profesním životì udìlal 
jinak, ale u stavaøiny bych asi zùstal. 
Èlovìka potìší, že je za ním nìco vidìt 
a nìco po nìm zùstane.

Dne 29. kvìtna  probìhl na kurtech 
sportovního klubu ABC Braník již v po-
øadí dvanáctý roèník volejbalového 
turnaje smíšených družstev Dušana  
Horsáka. 
Na turnaji se pravidelnì potkávají 
družstva dodavatelù (Metrostav, DSP), 
investorù (ØSD Praha) i projektantù 
(Pragoprojekt, Valbek), aby už tradiènì 
zmìøila své síly. Letošní poèasí volej-
balistùm pøálo. 
Družstvo SMP CZ skonèilo tøetí, po pro-
høe s kolegy dodavateli.

Vladimír Brejcha

Dne 7. èervence 2010 navštívil sta-
veništì projektu PPP R1 pøedseda pøed-
stavenstva a výkonný øeditel VINCI pan 
Xavier Huillard. Na stavbì ho provázeli 
zástupci Eurovie a Granvie. 
Informaci o mostních stavbách na úseku 
Selenec-Beladice mu podal Vladimír 
Brejcha. Pan Xavier Huillard vysoko oce-
nil kvalitu betonù na objektech 202, 203, 
204 i zpùsob provádìní nosných kon-
strukcí. Velký dojem na nìj uèinily seg-
menty z naší výrobny prefabrikátù 
v Brandýse nad Labem. 

Takové ocenìní patøí urèitì všem, kteøí 
se na tomto projektu podílejí, a� už ze 
SMP nebo SMS.

Vladimír Brejcha

NÁVŠTÌVA Z VINCI NA NAŠICH STAVBÁCH

VOLEJBALOVÝ TURNAJ 
DUŠANA HORSÁKA

SPORT


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8

