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Kdo doufal, že se moøe brzy uklidní a krize bude krátká, toho prùbìh posledního
roku vyvedl z omylu. I my, stejnì jako
naši konkurenti, jsme museli pokraèovat
v úsporných opatøeních.

pravì. Jsem pøesvìdèen, že celá spoleènost bude muset nakonec kopírovat
kurz, který se snaží držet SMP CZ:
Nauèit se šetøit – to je umìní,
které není vùbec snadné – vyžaduje
schopnost rozpoznat, na èem se má
šetøit a na èem ne, obìtavost a znaènou
míru solidarity. Domnívám se, že uplynulé dva roky prokázaly, že ve firmì nepøijímáme bezmyšlenkovitá úsporná
opatøení, a potvrdily i potøebné lidské
kvality.
Jako oko v hlavì chránit to, co
umožòuje vytváøet skuteèné hodnoty –
odborné znalosti, dovednosti, zkušenosti, pracovitost, poctivost. I o to se ve
firmì snažíme tváøí v tváø sníženým výdajùm na stavebnictví.

Znovu se potvrzuje kvalita posádky
SMP CZ, protože všichni obìtujeme èást
svých požitkù pro to, aby ve firmì zùstali
kvalitní zamìstnanci a firma tak zùstala
pøipravená na lepší èasy pøedevším
v oboru dopravních staveb. Domnívám
se, že držíme smìr, kterým se musí vydat
celá spoleènost, chce-li krizi úspìšnì
pøekonat. Dovolte, abych krátce naznaèil, co mì k tomu názoru vede.

Jestliže se celá spoleènost vèas dostane
z útlumu a vydá se správným smìrem,
zjistí, že pøes nemoudré šetøení na investicích do infrastruktury cesta nevede.
A takovým šetøením je nejen omezování
finanèních prostøedkù pod kritickou úroveò, ale i svìøování staveb firmám, které
to dostateènì kvalitnì neumìjí, protože
nemají ty správné zamìstnance. Pøíklad
Polska s èínskými firmami mluví za vše.

V posledních desetiletích jsme ztratili
smìr a dovolili zbourat pilíøe, díky kterým
se euroatlantická civilizace stala nejvyspìlejší civilizací všech dob. Uvedu
aspoò dva:
tvorba kapitálu na základì tvrdé
a poctivé práce – místo toho jsme pøipustili život na dluh, a to od jednotlivcù
až po celé státy, a v mìøítku, které nás
zaèíná drtit;
úcta ke znalostem potøebným
k vytváøení nìèeho konkrétního – dnes
mnoho rodièù nevìøí, že „øemeslo má
zlaté dno” a domnívají se, že jejich dìti
se budou mít lépe napøíklad jako bankovní úøedníci – o tom svìdèí vylidnìná
odborná uèilištì i upadající úroveò škol.

Pak s úlevou zjistíme, že se loï naší firmy
dostává na klidnìjší moøe. Pøeji vám i sobì, aby to bylo co nejdøíve, a dìkuji
všem, kdo v tìchto tìžkých letech dokazují, že se na nì lze nadále spolehnout.
Dame N´Diaye

pøede dvìma lety
jsem zde psal o úsporných opatøeních, která
jsme pøijali, abychom
èelili hospodáøské krizi, a srovnával jsem
management firmy s kapitánem lodi,
který dìlá všechno proto, aby loï na rozbouøeném moøi nezaèala nabírat vodu.

Neúnosné zadlužení, hrozba bankrotu
celých státù a rozpadu eurozóny,
rostoucí sociální napìtí i množící se nepokoje – to všechno snad motivuje
dostateèné množství lidí, aby zaèali
rychle a intenzivnì hledat cestu k ná-

14. 7. se uskuteènilo druhé manažerské
setkání, tentokráte jako výjezdní v Darovanském dvoøe u Rokycan, na programu
byla prezentace organizaèních zmìn
smìøujících k dalším úsporám nákladù,
v odpoledních a veèerních hodinách bylo
možno se sportovnì a spoleèensky vyžít.

2. 8. byly zahájeny externí audity
Integrovaného manažerského systému
pro oblast jakosti, BOZP a ochrany životního prostøedí pro jednotlivé realizaèní
procesy od betonáží po inženýrskou èinnost. Pøedpoklad pro jejich dokonèení je
30. 9. 2011.

20. 7. probìhla k plné spokojenosti
akcionáøe druhá „recalage” - kontrola
plnìní plánu 2011, byl zároveò projednán výhled pro rok 2012.

18. 8. se uskuteènilo slavnostní otevøení
stavby Most pøes Úhlavu v Úborsku na
Klatovsku, kde jsme zrealizovali spøažený betonový most pøes øeku a ve sdružení se spoleèností Strabag celou pøeložku silnice kolem obce Úborsko. Most
realizovalo støedisko pod vedením Roberta Vraštila.

21. 7. probìhla v Nitøe již sedmá letošní
rada výstavby firem skupiny VINCI
pracujících na výstavbì silnice R1 NitraBanská Bystrica, byl zhodnocen dosavadní stav výstavby jednotlivých objektù
a dále byl projednán výhled dokonèování
prací do konce stavby, pøesnìji jejího
zprùjezdnìní v záøí 2011.

18. 8. probìhla v Nitøe snad poslední
rada výstavby firem skupiny VINCI
pracujících na výstavbì silnice R1 NitraBanská Bystrica, bylo konstatováno, že
stav rozpracovanosti dává jistotu otevøení stavby pro veøejný provoz ke dni
27. 9. 2011.

Fota ze slavnostního otevøení mostu v Úborsku

A je po dovolených…
Podle informací z tisku
byly prý ty letošní dovolené o poznání skromnìjší. Ne kvùli deštivému
poèasí v tuzemsku, èi politickým problémùm v obvyklých destinacích, dùvod byl a je
mnohem prostší - lidé se bojí krize. Takovýmto obavám se nelze koneckoncù ani
divit, jen hluchý a slepý by nával pesimistických pøedpovìdí dokázal ignorovat,
takže je logické, že vìtšina Èechù (a to je
také informace z tisku) bìhem dovolené
pøemýšlela nad prací a nad ménì èi více
reálnou hrozbou ztráty zamìstnání.
Nelze však paušalizovat. Zatímco my, Èeši, jsme povìtšinou skeptickým a pochybovaèným národem, který vidí budoucnost v nejtemnìjších barvách, jsou na tom
jiní mnohem lépe… Vezmìte si napø. takové Italy, pro které je, paušálnì vzato, charakteristická lehkost bytí. Nelze øíci, že by
Ital byl lehkovážný, nebo že by si nedìlal
starosti, ale sám jsem dosud nepøišel na
výraz, kterým bych takového typického Itala mohl charakterizovat.
Tento rok jsem se pøidal k tisícùm Èechù,
kteøí na dovolenou vyrazili autem. Je krize,
kdo ví, co bude za rok a jak to v takových
krizí zmítaných letoviscích vypadá, zda
bychom se vùbec vrátili, zkrátka na nìjaké
letecké zájezdy není úplnì správná doba
a ani nálada. Na internetu jsme si našli
ubytování a vyrazili jsme. Celou cestu
jsem se tìšil na to, co všechno uvidím a zažiji a rozplánoval jsem si každý den takøka
na minutu.
Mé plány však záhy pohøbila pravá nefalšovaná italská lehkost bytí. V pøípadì
Italù totiž nemá plánování vùbec žádný
smysl. Italové sice znají pojem èasu, ale je
to pro nì velièina okrajová a nezávazná.
Italové možná mají smysl pro pravidla, ale
neøídí se jimi. Jako trudnomyslný Støedoevropan už vùbec nechápu, že si tyto své
nectnosti neuvìdomují, natož, aby nad nimi pøemítali, èi se jimi dokonce trápili. Pøemýšlel jsem nad nedokonalostí charakteru
italského typu a èím dál více jsem zjišoval, že to nejsou projevy primitivních barbarù, ale že se jedná o vlastnosti, jak se
dnes øíká, z „vyššího levelu“. Barbaøi by
nikdy nedokázali vybudovat a vyzdobit tolik skvostných staveb, namalovat tak krásné obrazy a vytesat tolik nádherných soch
– by zcela ignorují dopravní znaèky, a dokáží zastavit uprostøed køižovatky a zablokovat dopravu jenom proto, že chtìjí prohodit pár slov se svým známým, kterého
zrovna zahlédli.
Jsem pøesvìdèen, že rozdíl mezi èeským
upadáním do problémù a italskou lehkostí
bytí spoèívá právì v rozlišení a ve vnímání
toho podstatného a nepodstatného. Když
se stane cokoliv, co si Èech vyhodnotí jako
problém, okamžitì také jeho mozek a následnì i tìlo reaguje. Tváø se zakaboní, tìlo se sevøe v køeèi, žluè kypí… A až tato
prvotní reakce zmizí, resp. poté, co se
uklidníme a mozek zaène normálnì fungovat, jsme schopni racionálních úvah. Ital,
protože má shùry dáno, si problém nepøipustí, nesevøe se v køeèi, resp. užívá si
každý okamžik.
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Je tomu již rok, co Liberecko postihly
rozsáhlé, bleskové povodnì. Hrozivé
pøedpovìdi se tehdy vyplnily a pøívalové
deštì zvedly hladiny øek. Nápor až tisícileté vody drtil severní Èechy.
Mìsto Frýdlant, nacházející se v Libereckém kraji, patøilo mezi nejvíce postižené.
Bylo doslova odøíznuto od svìta. Rozvodnila se zde øíèka Smìdá, na které zùstal nepoškozen jen jeden most (nepochybnì i díky tomu, že jsme se podíleli
na jeho kvalitní rekonstrukci v r. 1998).
Situace byla tak vážná, že se i v Blesku
pøestalo psát o Ivetì Bartošové!!
Leè voda opadla a nastaly bìžné starosti.
Aby lidé mìli k sobì zase blíž, bylo nutno
v kraji obnovit mnoho mostù èi lávek.
Mezi oslovenými firmami bylo
i SMP CZ, a. s. Urychlenì jsme postavili
mostní provizoria a byly dohodnuty a nacenìny nové mosty a lávky. Zaèala jednání na úøadech a po všech slibech
rychlé obnovy kraje se zaèalo „papírovat”. Tady chybìl souhlas toho, jinde zas
jiného a už neplatilo to, co platilo døíve.
Problém již nespoèíval pouze v náhradì
znièené mostní konstrukce, ale pøedevším v øešení jejího založení. Protože
dle aktualizovaných hydrotechnických
dat, sdìlených správcem toku, nevyhovovala konstrukce výšce stoleté vody

a rovnìž nebylo možno uložit lávky na
stávající pobøežní zdi. Tak došlo k paradoxní situaci u lávky pro pìší „Tyršova”,
když projednání a doladìní projektu
trvalo 6 mìsícù a výsledkem bylo nejen
založení lávky na velkoprùmìrových
pilotách, ale i nutnost zøízení nájezdových ramp, což stavbu nejen znaènì
zpozdilo, ale i prodražilo. Vìøme, že naši
potomci v r. 2112 budou moci øíci: „Tehdy
to opravdu dìlali machøi, vždy je to tu
víc jak sto let”!
V souèasnì dobì probíhají dokonèovací
práce na opravì mostkù v obci Heømanice a ty jsou již opìt provìøovány
vzedmutou øíèkou Oleškou.

Tím naše práce na
severu nekonèí a ve
výhledu máme další
obnovy èi rekonstrukce v obcích Bulovka, Raspenava
a v televizi èasto vídaný most v Pøedláncích.
Kde jsou ty doby, kdy jsme odevzdali
jednu pøedvýrobní pøípravu na stavbu za
500 mil. Kè a žili z ní dva roky. Dnes chrlíme jeden doklad za druhým, spolupracujeme s obchodním útvarem na soutìžích o nové zakázky a výsledkem je tøeba
prohra o 56 700,- na zakázce za 1,2 mil. a to zamrzí. Ale nevzdáváme se a vìøíme
v lepší zítøky a velké stavby. Snad se již
blíží, ministerstvo opustil pan Bárta, Èína
opouští Polsko a to je další výzva!!

Frýdlant - Potrubní, povodnì 2010

Frýdlant - Potrubní 2011

Frýdlant - Potrubní, povodnì 2010

Myšlenka vložit mezi podnìt a reakci na
nìj urèitý prostor a vyplnit ho zhodnocením všech pro a proti není nic nového.
I èeština má nìkolik pøísloví: „Žádná kaše
se nejí tak horká, jak se uvaøí“, „Ráno moudøejší veèera“, ale i tøeba „Všechno zlé je
k nìèemu dobré“ apod. Osvojíme-li si tato
moudra, za èas se k lehkosti bytí dopracujeme také. Pøestaneme se trápit zbyteènostmi a alespoò v osobní rovinì budeme
šastnìjší.
Hezký zbytek léta.

Frýdlant -Tyršova v létì 2011

Pavel Kameník

Frýdlant - Tyršova, povodnì 2010

Pøedlánce, povodnì 2010

Frýdlant - Tyršova 2011

Ocelový most v Pøedláncích
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Heømanice, stavba nového mostu

Jindøich Jindra
Stavba nového mostu v Heømanicích
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Richtr

Havlíèek

Slouèením divizí D 3 a D 7 došlo ve VOK
ke zmìnì organizaèního schématu nástupnické divize D 2. Do vedení støediska
byl jmenován Bc. Miroslav Havlíèek s cílem vytvoøit a sjednotit výrobní a montážní støedisko, optimalizovat náklady
støediska a zlepšit komunikaci s ostatními divizemi a externími firmami. S pøíchodem nového vedoucího støediska pøišel i nový ekonom a posílila se pøíprava
výroby. To znamenalo doèasný nárùst
TH pracovníkù ve støedisku s jediným
cílem, dùkladnì se zorientovat, posoudit
stávající stav, pøevzít dobré zkušenosti
a postupy, stavìt na vìcech, které se minulému vedení VOK podaøily, a naopak
pouèit se a pøedìlat postupy a vìci, které
se v minulosti neosvìdèily a byly pøedmìtem negativního pohledu na VOK ze
strany SMP a externích objednatelù.
V prùbìhu prvního pùl roku se podaøilo
zmìnit pohled na VOK z pohledu jak interních, tak externích objednatelù.
Aktivnì se vstupovalo do starých problé-

mù, postupnì se øešily a intenzivnì komunikovaly vìci ohlednì zakázek a pøístupu VOKu k nim. Daøí se nám dùslednì
plánovat a pomocí rozpoètových kontrol
øídit náklady výroby a montáže, vše je
více transparentní, zdokonalila se kontrola výroby, všechna výbìrová øízení,
jak na materiál, tak subdodávky jsou vedena z oddìlení nákupu, taktéž všechny
speciální subdodávky jsou tendrovány.
V oblasti externích nabídek jsme se stali
konkurenceschopnými s externími firmami, díky èemuž vyhráváme tendry.
Intenzivnì sledujeme fixní náklady
a optimalizujeme je.
Pøes všechny výše uvedené pozitivní
aspekty se støedisko od nového roku
setkává s výrazným poklesem zakázky,
který provází celé stavebnictví, a to pøedevším v oblasti výroby a montáže ocelových mostù a lávek, které v minulosti
tvoøily významnou èást jak externí, tak
interní zakázky. Taktéž v oblasti výroby
a montáže portálù, dalšího pilíøe VOK,
došlo k výraznému propadu trhu.
V oblasti zábradlí a sloupkù PHS, které
jsou minoritní èástí výroby a montáží,
došlo k nárùstu výroby. Jedním z hlavních souèasných nosných pilíøù výroby
ve VOKu se stala výroba dilatací ALGA
a FREYSSINET. S ukonèením výroby licenèních dilatací Maurer došlo ke zmìnì
licenèních partnerù a tím i k výraznému

rozšíøení nabídky všech typù dilatací. Podrobnì jste byli o našich nových produktech seznámeni v minulém èísle. Pøi
zavádìní výroby jednoprofilových dilatací ALGA se SMP setkalo s problémy ze
strany licenèního partnera, kdy docházelo ke zpoždìní dodávek profilù a komponentù. Technická nároènost a kvalitativní požadavky ze strany objednatele
v ÈR jsou v mnohém pøísnìjší na rozdíl
od standardních evropských norem. Dokladem toho byla a je i nároèná certifikace s ohledem na nesoulad nových
a starých TP 86 apod. Setkali jsme se
s konkurenèním bojem ostatních firem
dodávajících dilatace na èeský trh a museli jsme vyøešit a zodpovìdìt mnoho
všeteèných dotazù technických dozorù
ze strany našich objednatelù. Pøi prvním
uvedení víceprofilových dilatací na trh
jsme øešili rozdílné kvalitativní požadavky na tyto výrobky a s tím souvisela
i reklamace první osazené dilatace ze
strany ØSD. Pøes veškeré poèáteèní problémy se reklamaci podaøilo zdárnì vyøešit. Poté bylo rozhodnuto pøenést výrobu víceprofilových dilatací do VOK.
Zde se výroba víceprofilových dilatací
rozjela ve staronové, k tomuto úèelu
upravené hale.
V souèasnosti se zavádí na trh další typy
dilatací firmy FREYSSINET, od kterých si
slibujeme zvýšení aktivity ve VOKu. Po-

daøilo se nám už namontovat dilatace typu JET-L a WR-L.
Dalším segmentem VOK jsou protihlukové stìny rùzných typù, døevìné,
hliníkové, plastové a prosklené, kde se
nám letos podaøilo výraznì uspìt pøi realizaci døevìných PHS na dálnici D8. Toto
na základì podepsané kooperaèní

smlouvy s kvalitním dodavatelem døevìných PHS z Nìmecka.
V oblasti snižování nákladù jsme zadali
energetický audit, na základì jeho výsledkù hodláme optimalizovat energetickou nároènost VOKu. Dále chceme
optimalizovat systém výrob ocelových
konstrukcí od nabídky až po finální výrobek se zpìtnou vazbou na materiálové
a mzdové náklady s optimálním poètem
pracovníkù. Provedli jsme optimalizaci

pracovníkù na støedisku s cílem minimalizace režijních nákladù a maximalizace
produktivity práce. Intenzivnì hledáme
další možné úspory.
V poslední øadì bych chtìl podìkovat
všem ve støedisku 22 (VOK) za jejich
práci, kterou pro VOK odvedli, a popøát
nám všem mnoho pozitivní energie, optimismu a síly pøi realizaci všech úkolù,
které nás v blízké budoucnosti èekají.

provádìní dle SOD je od dubna 2011 do
kvìtna 2012, avšak pøedpoklad dle nastalé situace je, že se stavba termínovì
pravdìpodobnì posune v koneèném
termínu.

mìstì, protože technologie a zpùsob
výstavby neumožòuje zøídit pouze jedno
centrální ZS, a to z dùvodu velkých dopravních vzdáleností na jednotlivé úseky
stavby.

Pøedmìtem díla je rekonstrukce, nahrazení a výstavba nových kanalizaèních
stok, šachet, odlehèovacích komor, pøípojek a pøeložek stávajících inženýrských sítí v rùzných lokalitách mìsta Prostìjova. Pøevážnì však v husté domovní
zástavbì na komunikacích s intenzivním
provozem. Souvisí s tím uzavírky a dopravní omezení pro znaènou èást mìsta,
což je nepøíjemné pro obèany. Pøesto
byly a jsou naše vztahy s vedením mìsta
a investorem absolutnì bezproblémové.
Rozsah stavby je v úhrnu pøes 3,5 km
trubních vedení a 8 odlehèovacích komor
v rùzných èástech mìsta. Materiálovì
budou použita trubní vedení z betonu,
železobetonu s èedièovou výstelkou, kameniny, sklolaminátu, superlitu a plastu.
Prùmìry trub budou od 150 mm až do
1 400 mm.

Provádìní stavby budou zajišovat a øídit
2 stavbyvedoucí, a to jeden z Arka a jeden ze SMP CZ. Kanceláøe a zasedací
místnost stavby, které byly využívány
pro 1. etapu, budou využívány i nadále
pro 2. etapu. Kanceláøe podzhotovitelù
budou ve stavebních buòkách buï pøímo
na stavbì nebo na jednom ze ZS.
Že se provádìní této stavby daøí, o tom
svìdèí i reference o výsledku 1. etapy,
kde objednatel VaK Prostìjov, a. s., vyhodnotil provedení díla ve výborné kvalitì, vèas a bez nedodìlkù, což je nejlepším kriteriem pro rozvoj a upevnìní
image naší firmy na Moravì, kam se podle strategie firmy mají ve zvýšené míøe
smìrovat a rozšiøovat naše další aktivity.

Použité technologie se budou kombinovat. Tradièní technologie výkopù s taženým pažením do hloubky 6,5 m, pøes
ruèní ražbu až po øízenou mikrotuneláž,
která v jednom úseku bude tvoøit celkem
133 m souvislý úsek napøíè mìstem.
Podmínky pro provádìní budou oproti
první etapì znaènì zhoršené v pøítomnosti výraznì zvýšené hladiny podzemní vody ve všech úsecích stavby, což
u první etapy nebylo. Také budou zhoršené podmínky pro obèany bezprostøednì dotèené výstavbou, kdy budou omezeni v pøíjezdech do svých domù, což
vzhledem ke stísnìným podmínkám nelze øešit náhradním zpùsobem.
Vlastní zaøízení staveništì bude vybudováno na nìkolika rùzných místech ve

STØEDISKO 81
Josef Richtr
Miroslav Havlíèek
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PROSTÌJOV – ÈISTÉ MÌSTO
STAVBA: PROSTÌJOV – ZLEPŠENÍ INFRASTRUKTURY KANALIZACE - 2. ÈÁST

Vážení ètenáøi,
chci vás informovat
o stavbì 2. etapy zkapacitnìní kanalizaèní
soustavy mìsta Prostìjova. Paradoxem
v souèasné dobì je to, že aèkoliv stavba
mìla být v bìhu již od dubna tohoto roku, do dnešního dne v podstatì nezaèaly žádné práce na díle. Je to dáno spoleènì nynìjší politickou situací a návazností na pøidìlování dotaèních prostøedkù na stavby.
První etapa zkapacitnìní kanalizaèní
soustavy mìsta Prostìjova bìžela od
poloviny minulého roku a byla úspìšnì
dokonèena v èervnu 2011. Bezprostøednì na ni mìla navazovat druhá etapa,
avšak z výše uvedeného dùvodu tomu
tak doposud není.

Pøesto vás chci struènì seznámit s charakterem a problematikou této stavby.
Pro objednatele - VaK Prostìjov, a. s.,
stavbu provádí Sdružení typu arge, ve
kterém je lídrem sdružení firma Arko
Technology, a. s., Brno a èlenem sdružení je naše spoleènost. Pùvodní termín

OB11
V srpnu 2011 je to již 4,5
roku od podpisu kontraktu
na akci Komplexní obnova
elektrárny Tušimice II –
OB11. V plánovaném termínu 15. 7. 2011 nám ne-

Jindøich Barát

ZÁVÌR II. ETAPY KOMPLEXNÍ OBNOVY ETU II
JE JIŽ NA DOHLED
bylo umožnìno ukonèení
II. etapy OB11 z dùvodu
celkového vývoje postupu
prací komplexní obnovy
ETU II a tak nyní smìøujeme k novì dohodnutému termínu ukonèení
15. 11. 2011.
Vìtšina objektù je stavebnì dokonèena a pøedána objednateli. V souèasné dobì pøipravujeme
pøedání dalších èástí díla èistièky mourových vod,
rozvodù silnoproudu, sta-

noviš traf B21 a B22,
ústøedního topení strojovny 2. etapy a veøejného
osvìtlení podél skládky
uhlí. V tomto závìreèném
období také ještì realizujeme ze základního
objemu prací požární vodovod, fasády elektroodluèovaèù a rozvoden elektroodluèovaèù, vnìjší uzemnìní, stavební elektroinstalaci ve strojovnì 2. etapy a vícepráce ze zmìnových øízení. Nejvìtší podíl
tìchto nových víceprací
pøedstavují pùvodnì nezajištìné dokonèovací stavební práce v rámci komplexní obnovy a dále dodateèné požadavky objednatele vycházející z pøipomínek státní správy pøi kolaudacích jednotlivých stavebních objektù. Souèasnì
se také odstraòují vady
a nedodìlky z pøedaných
stavebních objektù nebo
jejich dílèích èástí.

Pøestože stavební výkony
nejsou v tomto období výjimeèné, legislativní proces spojený s pøedáváním
dokonèených stavebních
objektù vyžaduje pøedevším velkou èasovou nároènost a trpìlivost pøi plnìní neustále nových pøipomínek a požadavkù
objednatele.

OB11b
V letošním roce se v rámci
2. èásti II. etapy dokonèuje opláštìní hlavního výrobního bloku (HVB), což
konkrétnì pøedstavuje
realizaci opláštìní západní
a severní stìny HVB v èásti
B21 a B22 vèetnì pøipojení
a zaregulování VZT a vytápìní, dále opláštìní do-

zorny rozvodny B23, B24
a dílen strojní údržby. Souèasnì se provádí opravy
a výmìny støešních plášù
pøilehlých objektù HVB.
Práce na 2. èásti II. etapy
byly zahájeny v dubnu letošního roku. Termín stavebního dokonèení II. etapy bude také posunutý,
a to z 30. 8. 2011 na závìr
mìsíce øíjna. Hlavním dùvodem jsou zmìny podmínek pro provádìní prací,
pøedevším v souvislosti
s èinnostmi dotèených
technologických OB v zájmových lokalitách. Dalším
neopomenutelným dùvodem posunutí termínu jsou
technologické procesy navazující na zkompletované
technologické dodávky
a pøedcházející spouštìní
jednotlivých blokù, bìhem
nichž jsou práce na
opláštìní pøerušovány nebo jsou kapacity pøesouvány na jiná vzdálenìjší
pracovištì. Pøesto se daøí
práce realizovat v souladu
s termíny ve sledovaném
harmonogramu prací.
I pøes komplikace, které
provázejí závìr naší èinnosti na komplexní obnovì
Tušimic, vìøím u obou výše
uvedených OB v jejich
vèasné a úspìšné pøedání
objednateli.

D3, estakáda Lužnice

s úkolem vypracovat analýzu oblasti
s následným cílem vytvoøení akèního
plánu rozvoje sanací vèetnì jednotlivých
postupných krokù.
V souèasné dobì nabízíme první práci na
rekonstrukci mostu na Slovensku na obchvatu Èadca pro firmu Alpine. Rekonstrukce mostù v obou republikách by
mìly mít velmi dobrou perspektivu, protože oba státy již po dlouhou dobu
upøednostòují v investièní politice nové
stavby a tak období rekonstrukcí je skuteènì teprve pøed námi.

Sanace ÈDV Bøezno

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA
Pro dceøinou spoleènosti SMS spoleènì
s organizaèní složkou SMP se nezadržitelnì blíží konec první èásti projektu PPP
úseku Nitra-Tekovské Nemce, což pro
nás pøedstavuje 9 mostních objektù na
úseku Selenec-Beladice. Slavnostní ote-

pod velkým tlakem, ale mùžeme být spokojeni, že obì naše spoleènosti, které po
celou dobu výstavby patøily na stavbì
k nejlepším, a co do provádìní objektù
v èase a kvalitì se s úkoly vyrovnaly
a v tìchto dnech jsou mosty dokonèené.

R1 - SO 203

R1 - SO 204

Milan Bernard

FREYSSINET CS
Pro Freyssinet CS se minulé období neslo
pøevážnì ve znamení pøíprav pro zmìnu
èi zavádìní nových systémù ze sortimentu francouzského partnera. Toto vše
je umožnìno i velmi složitou situací na
stavebním trhu, kdy se témìø zastavilo
zahajování nových staveb v dopravní
infrastruktuøe.
Spoleènost pouze dokonèuje dosud
nosné stavby – soubor mostních objektù
na výstavbì rychlostní komunikace R1
na Slovensku a 2 mostních objektù Esta-

D3, most Koberný rybník

káda Lužnice a Koberný na výstavbì D3
v Èeské republice a s obavami sleduje
politický vývoj významnì ovlivòující tento segment trhu.
O to více se všichni zamìøují na nový
segment ve spoleènosti – Sanace a rekonstrukce betonových konstrukcí, který
by se mìl stát v blízké budoucnosti nosným programem Freyssinet CS. Ve spolupráci a za vydatné pomoci obou majitelù, spoleèností SMP CZ a Freyssinet,
byl vytvoøen ètyøèlenný tým pracovníkù

D3, estakáda Lužnice

R1 - SO 204
pohled na pøevádìnou komunikaci

R1 - SO 203
pohled na pøevádìnou komunikaci

R1 - SO 204 - podhled nosné konstrukce

R1 - SO 203 - podhled nosné konstrukce

vøení stavby je plánováno na konec záøí
t. r., ale stavbaøi by mìli dokonèit všechny stavební objekty už do 15. srpna
2011. To proto, aby byl èas na všechny
hlavní prohlídky, zatìžovací zkoušky, ale
také na prostudování a dokonèení tisícù
stránek dokumentace kvality. Stavba je

Podobná situace je i na úseku projektu
PPP obchvat Banské Bystrice, kde obì
naše spoleènosti vèetnì stø. Milana Svobody z D 1 dokonèují nosné konstrukce

mostù tak, aby na konci letošního roku
byla na všech objektech položena hydroizolace s ochrannou živiènou vrstvou.
Tím vìtší je tlak na všechny pracovníky,
zabývající se obchodem, aby pro mostní
kapacity shromáždìné na projektu PPP
byla zajištìna další práce. Zatímco dodatkový objekt v okolí Nitry budeme realizovat pro spoleènost Granvia Construction, na podpis Smlouvy o budoucí
smlouvì stavby „Trenèín obchvat” se
však stále èeká. Spoleènost SMS podala
nejlepší nabídku na stavbu Zvolen-Pustý
hrad a dostala i poptávku na stavbu
6 nadjezdù na polské A2 pro firmu Bögl
a Krýsl. Dne 17. 8. byl termín odevzdání
nabídek na slovenský úsek D1 Dubna
Skala-Turany.
I když soutìže na Slovensku probíhají
v atmosféøe podávání neuvìøitelnì nízkých nabídek, tak alespoò se zde vypisují
další zakázky, oproti naprosto tristní situaci v Èeské republice. A to ještì do

konce roku by mìly být soutìženy úseky
Jánovce-Jablonov II. a Hubová-Ivachnová.
Držme si palce, aby SMS spoleènì se slovenskou Eurovií dosáhly úspìch v nìkteré z uvedených soutìží a mohly tak
úspìšnì navázat na dokonalou premiéru
projektu PPP – R1.
Na úplný závìr bych chtìl apelovat na
všechny pracovníky, aby si uvìdomili, že
budoucnost úspìchu firmy závisí z velké
èásti na tom, abychom dokázali stavìt co
nejlevnìji. Jedinì tak pøežijeme toto
složité období. Levnì ale neznamená nekvalitnì. Je zapotøebí použít veškerého
technického umu, nápadu a maximálnì
využít našeho vlastního inventárního
materiálu, opakování technologických
postupù, organizace práce, dokonalé
pøípravy staveb, aby naše logo mohlo
ještì dlouho zdobit èeský a slovenský,
pøípadnì polský trh.
Vladimír Brejcha

KLENOT NAD OTAVOU
Strakonická lávka byla vyhlášena nejkrásnìjším novì postaveným mostem

Pestrá smìsice 153 bìžcù všech
vìkových kategorií se mohla v nedìli
21. srpna pøesvìdèit o kvalitì strakonické lávky, která už témìø dva roky
elegantnì spojuje bøehy Otavy mezi
mìstem a tamním hradem. Rytmický
dusot stovek nohou nažhavených závodníkù lávku lehce rozhoupal. Ostatnì
to mohli velmi dobøe posoudit i vodáci,
kterých bylo díky krásnému sluneènému
dni všude kolem a pod lávkou plno.
Ve Strakonicích se konal totiž už po
sedmnácté tradièní bìh mìstem a organizátoøi nemohli ve svém plánu tøíkilometrového koleèka mìstem lávku vynechat. Její stavba byla totiž po všech
stránkách v roce 2009 natolik úspìšná,
že byla po zásluze na letošním mezinárodním sympóziu Mosty 2011 vyhlášena nejlepší novostavbou. Dvouleté
ohlédnutí za dílem, které bylo zrealizováno za pouhého pùl roku, je o to zajímavìjší. „Pùvodnì jsme oèekávali udìlení èestného uznání, vítìzství strakonické lávky se tak pro nás stalo velmi pøíjemným pøekvapením. Porota tím našemu mìstu vzkázala, že na stavbu mùžeme být patøiènì hrdí,” komentoval
udìlení ceny místostarosta Pavel Pavel.
Pøipomeòme si, že stavbaøi situovali láv-

ku do centra Strakonic, osmdesát metrù
od mohutného jezu tak, aby spojila hrad,
letní kino a jízdárnu s historickým Podskalím a centrem Strakonic s obchùdky,
restauracemi, kostelem sv. Markéty
a mìšanským pivovarem. Nová lávka
tak nejen oživila mìsto chodcùm a cyklistùm, kterým nabídla klidnou a bezpeènou cestu, ale navíc vytvoøila nad øekou neopakovatelnou dominantu. Pøestože je urèena zejména k rekreaèním
úèelùm, je navržena tak, aby v pøípadì
ohrožení vydržela pøejezd sanitky èi jiných vozidel integrovaného záchranného systému. Po zkušenostech s èastými povodnìmi byla stavba dimenzovaná
tak, aby zvládla i stoletou vodu.
„Bohužel, i nyní po dvou letech je nìkterými obèany lávka chápána jako kontroverzní stavba. Já osobnì a se mnou vìtšina turistù, kteøí mìsto navštìvují, jsem
lávky velkou pøíznivkyní. Oproti blízkému
mostu Jana Palacha procházíte díky
lávce oázou klidu a bezpeèí,” øekla nám
Irena Malotová, tisková mluvèí Strakonic.
Autorkou nevšedního návrhu se stala
zkušená architektka Iveta Torkoniaková,
hlavním dodavatelem stavby bylo SMP
CZ ve sdružení se spoleèností SDS Ex-

most. Výrazným prvkem ocelové visuté
lávky jsou dva ocelové pylony vysoké
deset metrù, na nichž je pomocí nosných
lan zavìšená mostovka svaøená z válcovaných profilù. Z dálky ocelové nosníky
pøipomínají elegantní bránu, teï jsou
schované v zeleni stromù, kde odlehèená konstrukce evokuje staré øetìzové
mosty dobøe se hodící k blízkému starobylému hradu.
Konstrukèní øešení nebylo vùbec jednoduché. Pylony ve tvaru brány tvoøí dvojice šikmých pilíøù propojených horní
a dolní pøíèlí. Pilíøe i pøíèle jsou navrženy
jako ocelový uzavøený svaøovaný ètyøstìnný prùøez. Rozmìr pilíøù je promìnný, z podélného obrysu 1080/700 mm
v patì pilíøe se prùøez plynule mìní na
700/1080 mm v hlavì. Svaøovaná horní
pøíèle má konstantní prùøez 700/1040
mm, spodní 500/500 mm. Pylony jsou
vyplnìny betonem. Mostovku tvoøí dva
hlavní podélníky (HE 400 B) po 2,45 m
propojené s pøíèníky (HE 300 B). Je zavìšena pomocí závìsù na dvì nosná lana. Lana chrání pøed korozí PE obal.
Souèásti kotev na obou koncích lana je
tlumiè kmitù. K nosnému lanu a ke
konstrukci jsou pøipevnìny kloubovì.
Nosná konstrukce je uložena prostøednictvím dvojice hrncových všesmìrných
ložisek na opìry a mezilehlé pilíøe. Na
spodní pøíèli každého pylonu je stabilizaèní ložisko. Most je založen na
krátkých vrtaných pilotách vetknutých
do skalního podloží. Vzhledem k rozpìtí
je konstrukce náchylná k dynamické nestabilitì. Podélné kmity jsou na obou
koncích mostu eliminovány dvojicí
hydraulických tlumièù podélných kmitù,
kotvených do opìr a mostovky. Tlumièe
jsou originálem vyvinutým a vyrobeným
speciálnì pro tuto konstrukci na základì
výsledkù dynamické analýzy provedené
projektantem. Pro eliminaci pøíèných
kmitù jsou v mostovce dvì stabilizaèní

lana kotvená do koncového pøíèníku.
Pochozí vrstva 110 metrù dlouhé a ètyøi
metry široké lávky je z døevìných hranolù kladených kolmo ke smìru mostovky. Ocelové tvarované zábradlí je dìleno
podle rozteèe závìsù. Je svaøené z válcovaných profilù. Zábradlí má tøi podélná
neprùbìžná madla pro cyklisty, chodce
a vozíèkáøe. Prostøední je obloženo dubem a natøeno bezbarvým lakem. Zábradlí lávky je mírnì vyklonìné, èímž se
na mírnì houpající se lávce evokuje pocit
„nebezpeèí a dobrodružství”. Ocelová
konstrukce je šedì natøená. Na pylonech
a ve sloupcích zábradlí je decentní osvìtlení. A na pylonu ze strany mìstského pivovaru je umístìna kamera, která snímá
provoz na lávce. Primární funkce kamery
je sice bezpeènostní, ale na obrazové
výstupy se mùže každý podívat na webových stránkách mìsta. Podhled
konstrukce je v nejnižším místì 0,6 m
nad hladinou stoleté vody. Volná šíøka
ètyømetrové lávky odpovídá požadavku
na smíšený provoz pìších a cyklistù
a splòuje i normy pro postižené obèany.
Nedílnou souèástí stavby byla i úprava
okolí. Plochy nad schodišti byly zpevnìné dlažbou. Navíc se na komunikacích
provedly ještì další terénní úpravy.
Cyklisté pøijíždìjící ve smìru proudu øeky
po cyklostezce mohou nyní pohodlnì navštívit hrad, vodáci na pravém bøehu øeky nemìli døíve kde vystoupit. V místì,
kde býval nevzhledný zastínìný bøeh
s kameny a blátem, vznikl prostor s kamennými stupni, kudy se plavcùm chodí
dobøe do vody a vodákùm pohodlnì vystupuje na bøeh a pøenáší lodì pøes jez.
Koneènì strakonická lávka posloužila
i nadšeným bìžcùm, kteøí si na sklonku
ne pøíliš sluneèných prázdnin mohli pøece jen øíci: Léto budiž pochváleno - a to
strakonické zvláštì.

Vlastimil Vavøín,
Laurus press servis

Oddìlení nákupu
Úvodem se musím pøiznat, že nejsem rád,
když mám napsat jednou za rok podobný
hodnotící èlánek. Tento
nepøíliš vøelý vztah není
dán obsahem èlánku,
ale prostì pøipomenutím, že jsem zase
o jeden rok starší. Takže pøesto se pokusím pøenést pøes toto trpké poznání
a podìlím se s Vámi o nìkolik postøehù
a zajímavostí z èinnosti nákupu.
Zaèátkem nìkolik zajímavých údajù
o nákupu v loòském a letošním roce.

V požadavcích na zajištìní subdodávky
nebo na zajištìní ceny se objevilo velmi
široké objemové spektrum. Od 4 m2 litého asfaltu po 20 000 t betonáøské oceli
na jednu stavbu. I portfolio nákupu mùže být nìkdy zajímavé. Mezi nejménì
obvyklé èinnosti patøily práce na stavbì
umìlé jeskynì a umìlé vodoteèe v novém parku v Dubèi, nebo požadavek na
laminátovou skluzavku provedenou do
betonové konstrukce s takovou požadovanou hladkostí povrchu eliminující

veškeré drobné nerovnosti betonu, po
jejímž projetí by si návštìvník aquaparku
nemusel kupovat nové plavky. Jinak
stavbou, na které bylo nejvìtší množství
subdodávek, celkem 43, byla právì stavba plaveckého areálu v Praze na Šutce.
To také charakterizuje složitost a nároènost staveb podobného charakteru.
V oblasti nejvìtší komodity nakupovaného materiálu, to je betonáøské oceli,
byl vývoj cen ve srovnání pøedchozími
roky setrvalý. Setrvalý znamená, že ceny
kolísaly bez jakýchkoliv logických dùvodù od 9,30 Kè/kg po 15,50 Kè/kg.
Alespoò trochu pøíjemné poznání bylo,
že rozptyl cen byl nižší než v roce 2008,
kdy rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou
dosáhl 8,50 Kè. V druhé významné položce, kterou je beton, se projevilo snížení stavební zakázky v Èeské republice
stagnací nebo i mírným snížením cen betonových smìsí.
V oblasti subdodávek je možné pociovat problémy se zakázkou u vìtšiny
stavebních firem v Èeské republice. Z tohoto dùvodu ceny nerostou, dokonce
v nìkterých pøípadech klesly, nìkdy
i o významnou èástku. To však bylo vìtšinou zpùsobeno vznikem nových subjektù na trhu, které vstoupily do hry
s cenami, které odráží náklady a ne jenom „zavedenou” cenu na trhu.
Dalším zajímavým poznáním je zvyšující
se objem dovozù ze zahranièí, a to z dùvodù nižší ceny, než kolik bychom zaplatili èeským dodavatelùm. Velmi èasto
se jedná o výrobky, kde je použit u nás
bìžnì dostupný materiál a bìžná výrobní technologie. Pøesto napøíklad dodávka døevìných protihlukových panelù
nebo nerezových tyèí a dalšího materiálu
byla zajištìna v Nìmecku. To také svìdèí
o malé konkurenceschopnosti nebo o zažitých cenách v Èeské republice. Za první
pololetí letošního roku jsme již ze zahranièí dovezli materiál v cenì pøes
10 mil Kè. Jinak rozhodujícími položkami

dovozu jsou dilatace nebo komponenty
pro výrobu dilatací od spoleènosti ALGA
a novì Freyssinet.
A ještì nìkolik poznámek na závìr. Globální heslo „Šetøit, šetøit, a když už to nejde, tak stejnì šetøit” má svoje opodstatnìní, ale je zapotøebí mít se na pozoru.
Nejlevnìjší nemusí znamenat nejvýhodnìjší. O èemž jsme se asi všichni již
nìkdy pøesvìdèili. Druhým poznáním je
fenomén èasu, který máme na pøípravu
stavby a jednání s dodavateli. Ten se
stále zkracuje a z dùvodu potøeby uzavøít
jednání do urèitého èasu ne vždy je dosažená cena nejnižší možná. S tím se nemùžeme jen tak smíøit a je nutné hledat
cesty, jak rozumnì pøizpùsobit pøípravu
tìchto „rychlých” staveb a zapojit dodavatele již do procesu pøípravy nebo
nabídky. K fenoménu èasu se váže ještì
poslední poznámka. Daleko vìtší úspory
na stavbách lze najít v použití alternativních technologií než pøi vyjednávání
cen dodavatelù. Nechci uvádìt konkrétní
stavby a technologie, abychom nedávali
zbyteèný signál našim dodavatelùm.
Nejvìtším problémem v použití alternativní technologie není nápad nebo myšlenka, jak vìci zaøídit jinak, rychleji
a levnìji, ale proces schvalování objednatelem stavby, který zabírá neskuteènì
mnoho èasu a energie, a stavba má pøitom svoje termíny, které musíme splnit.
A tím jsem se dostal k samotnému závìru. Namísto chytré rady, která se vìtšinou na konci podobných èlánkù objevuje a na kterou bych mìl nárok, protože
mi již je pøes padesát a jednou jsem
navštívil Moskvu (mladší ètenáøi mohou
požádat ty zkušenìjší, co tato formulace
znamená), mám jedno velké pøání. Tím
pøáním je, aby všude kolem nás ubylo
tvoøitelù naprosto zbyteèných a nicotných problémù, jejichž øešení nám zabírá všem spoustu èasu, který se dá využít rozhodnì užiteènìjším nebo i pøíjemnìjším zpùsobem.
Aleš Frána

IMS všeobecnì
Poslední týden v èervenci skonèilo první kolo
interních auditù. Nyní
pracujeme na souhrnné
zprávì, kde budete moci
porovnat své výsledky
s ostatními støedisky,
a také na protokolech, ve kterých budou
obsažena nápravná opatøení v pøípadech, že máte ještì prostor pro zlepšení.
Celkovì lze øíci, že se stav hodnocený dle
norem jakosti, BOZP a ekologie na stavbách zlepšil.
Na interní audity volnì navázaly audity
externí, které již probìhly na všech plánovaných stavbách – Most na D3 ve
Veselí nad Lužnicí, Hluboká nad Vltavou
– VD Hnìvkovice, PHS na D8 u Lovosic,
Tunel Blanka v rámci mìstského okruhu
v Praze a také v areálu PREFY. Všechny
kontrolované subjekty auditem úspìšnì
prošly a patøí jim dík za spolupráci. V záøí
nás èeká ještì audit ve VOK v Berounì
a v centrále spoleènosti. Doufáme, že
i tyto poslední akce dopadnou zdárnì
a certifikáty opìt obhájíme.

BOZP
Od posledního vydání tohoto zpravodaje
se nestal žádný úraz. Poèet úrazù od poèátku roku je tedy stále 5.
V èervenci se konalo v polské Varšavì
setkání manažerù BOZP. Tohoto setkání
se zúèastnili všichni zástupci spoleènosti
VINCI ve støední Evropì a také zástupci
Francie, aby si vymìnili zkušenosti a návody, jak se vypoøádat s problematikou
úrazù a jejich prevencí. Co se týèe poètu
úrazù a jejich závažnosti se naše firma
pohybuje v porovnání s ostatními spoleènostmi kolem prùmìru. Oproti ostatním, kromì Francie, máme propracovanìjší systémy školení a seznamování s riziky a nemáme tak pøísná represivní opatøení jako v polském Warbudu. Setkání pokraèovalo prohlídkou
stavby, která byla ve stavu pøipravenosti
na mezinárodní prohlídku. Nutno podotknout, že polské helmy jsou mnohem
pohodlnìjší než ty naše.
Ochrana ŽP
V èasopise Odpady se objevil èlánek
o vlivu globálního oteplování na naše kli-

ma, konkrétnì letošní léto. Kdybych
mìla prázdniny, byla bych z prùbìhu
poèasí nejspíš dost otrávená. Jako ekologa mnì nahlodávají pochybnosti, jak
ono to s tím oteplováním vlastnì u nás
bude. O oteplení v ostatních èástech
svìta zatím pochyby nemám. V tomtéž
èasopise také uvedli, že ÈR má jednu
z nejnižších produkcí komunálního odpadu v Evropì na obyvatele (320 – 360
kg/rok). Na druhé stranì v porovnání
s tím, kolik odpadu se následnì využije,
jsem si jistá, že naše skládky budou stále
jedny z nejvyšších.

Pouèení na závìr: mìli bychom zaèít víc
tøídit domácí odpad.

Ilustraèní foto

Hezký zbytek deštivého léta.
Edita Miláèková

Most v Bretani
V dubnu byl slavnostnì otevøen most
pøes øeku Aulne na severu departementu
Finistère. Jde o první lanový most ve
Francii, který má unikátnì zakøivenou
285 metrù dlouhou mostovku. Vozovka
široká 7,5 metru má po obou stranách
cestu pro pìší, cyklisty a jezdce na koních. Most nesou dva 100metrové pylony ve tvaru písmene lambda, které se
budou pøizpùsobovat vìtru a souzní tak
s místním vìtrným podnebím. Práce na
mostì trvaly 4 roky, podílelo se na nich
150 zamìstnancù spoleèností VINCI
a pøi stavbì se celkem spotøebovalo
13 500 m3 betonu a 460 tun oceli.
Tunel v Holandsku
Na stavbu amsterodamského Coentunnelu byl vodní cestou dopraven
poslední ze ètyø prefabrikovaných dílù,
které budou tvoøit základní strukturu
750 metrového 8pruhového silnièního
tunelu. Tyto prefabrikáty byly vyrábìny
v prùbìhu dvou let u Rotterdamu spoleènostmi z VINCI Construction a VINCI
Construction Grands Projets. Smlouva
v hodnotì 500 milionù € zahrnuje návrh,
vlastní výstavbu, financování i údržbu
budoucího tunelu po dobu 30 let. Rozšíøeny budou i pøíjezdové komunikace
z dálnic A8 a A10 v délce 10 km. Stavba
má být dokonèena do 3 let a vytvoøí spojení mezi amsterodamským mìstským
okruhem a severem zemì.
Rekonstrukce rýnské plavební komory
Soletanche Bachy, filiálka Soletanche
Freyssinet z VINCI Construction, zaèala
se zpevòováním základù plavební komory Fessenheim na øece Rýn. Práce zahrnují 556 vrtù v hloubce 20 metrù pod
hladinou a injektáž písku a štìrkopísku
v základech stavby. Práce zahájené koncem dubna jsou rozdìleny do dvou etap:
menší èást bude hotova ještì v r. 2011
a vìtší v r. 2012. Na prùbìh prací dohlíží
automatický monitorovací systém.
Tunel Les Halles v Paøíži
Na pøestavbì silnièního tunelu v Paøíži se
v rámci joint venture bude podílet nìkolik spoleèností rùzných oborù ze skupiny VINCI – od vlastní stavby až po
vnitøní vybavení tunelu. V rámci projektu
bude zkrácena souèasná 4kilometrová
pøíjezdová komunikace a zrušeno nìkolik vjezdù a výjezdù z tunelu. Cílem je
zklidnìní podmínek pro chodce v oblasti
nad tunelem a snížení dopravního ruchu

Ilustraèní foto z parkovištì francouzské dálnice

v centru mìsta. Práce v hodnotì 57 mil.
€ zaèaly v èervnu a budou pokraèovat až
do r. 2015, a to z vìtší èásti za provozu
tunelu.
Stabilizace svahù v severních Èechách
Spoleènost Soletanche Èeská republika,
poboèka Soletanche Freyssinet z VINCI
Construction, zpevòovala svahy povrchového uhelného dolu v Bílinì. Využila
techniky betonových blokù s pøedepnutými pruty a vsazené mikropiloty. Práce
byly dokonèeny v kvìtnu.
Oskar pro nadaci VINCI
V kvìtnu byla na 20. mezinárodním
summitu v Marseilles vyhlášena Nadace
spoleènosti VINCI jedním ze dvou vítìzù.
Tato cena je udìlována každé dva roky
za pøíspìvek spoleènosti na veøejné
zájmy.
Škola VINCI Philippa Ratynskiho
Koncem kvìtna byl slavnostnì zakonèen
školní rok ve škole VINCI, která je pojmenována po jednom z pøedních pracovníkù spoleènosti. Studenti získali znalosti z rùzných oblastí stavebního inženýrství. Padesátka z nich byla ocenìna
za úspìšné dokonèení školy. Ceremonie
vzdala hold i pozoruhodné pracovní kariéøe Philippa Ratynskiho ve skupinì
VINCI.

Yvonna Pekárková

SPORT
... BC. MIROSLAVA HAVLÍÈKA,

Setkání na Evropské

vedoucího støediska ocelových konstrukcí
Koncem srpna se na Evropské setkal Martin Doksanský s jednou z námi podporovaných sportovkyò – s Bárou Strakovou. Ta se nyní zotavuje po 2. operaci
kolene, které si zranila pøi závodech
v Kanadì, a doufá, že brzy bude moci
zaèít s pøípravou na další sezonu. Pøi
kávì probrali Báøiny plány a pøedstavy
a Martin Doksanský jí pøedal sportovní
soupravu s našimi logy, aby mohla propagovat naši spoleènost pøi závodech
nejen doma, ale i v cizinì.
Pøejeme Báøe brzké uzdravení a hodnì
úspìchù do dalších lyžaøských sezon.

Mirka Knapková to dokázala
Jedna z námi podporovaných sportovkyò – veslaøka Mirka Knapková –
vybojovala v nedìli 4. záøí pøed polednem titul mistrynì svìta ve skifu žen na
jezeøe Bled ve Slovinsku.
Po dvou støíbrných a jedné bronzové

medaili se jí témìø ve 30 letech podaøilo
dosáhnout na tu nejcennìjší – zlatou.
Porazila celou svìtovou veslaøskou elitu
v èele s nestárnoucí Bìloruskou Karstenovou, které ujela o více než 2 vteøiny.

Jak byste srovnal
úroveò dopravních staveb u nás,
pøípadnì ve svìtì?
Všeobecnì je
úroveò výstavby ovlivnìna jednotlivými
dopravními politikami a respektováním,
poznáním rozmìru dopravy v rámci
obecného, regionálního, státního, celoevropského a globálního a následným
prosazováním v rámci daných státù, ale
do srovnávání tohoto se pouštìt nebudu, protože rozdílù by bylo mnoho.
Oproti tomu „pouze” z hlediska kvality je
úroveò výstavby v ÈR naprosto srovnatelná, spíše vyšší, než v zahranièí. Dùkazem je zkušenost ze spolupráce s partnery z Francie, Nìmecka, Itálie a srovnání technických pøedpisù a zvyklostí provádìní výstavby nebo výroby.

ocelových konstrukcí (VOK). S jakými pøedsevzetími a plány jste do
tohoto støediska pøicházel, jak se
Vám daøí je naplòovat a co je podle
Vás nejdùležitìjší v nejbližších týdnech a mìsících?
Po zmapování stavu a seznámení se s osádkou chci dlouhodobì
zlepšit vnímání VOK tak, aby se stal spolehlivým, silným a konkurenceschopným
partnerem, a to jak internì, tak externì.
K tomuto použít silných stránek, jako
napø. zvyšování kvality díky novým technickým øešením, zvyšování efektivnosti
a prùhlednosti všech procesù. V nejbližší
dobì je nezbytné pro naplnìní pøedstav
o smìøování VOK stabilizovat tým, stále
pokraèovat v optimalizaci nákladù a režií
a nadále zajistit dostateèné naplnìní kapacity výroby.

Máte i pøes svùj pomìrnì nízký vìk
dost zkušeností, troufnul byste si
na prognózu ve vývoji stavebnictví?
Za souèasného stavu vìcí, a to
nejen v ÈR a jeho stavebním odvìtví,
vnímám vìtšinu prognóz spíše jako hypotézy. Z tohoto dùvodu radìji vyjádøím
pouze mé osobní pøání na zmìny v pøipravenosti jednotlivých projektù, zajištìní jejich finanèního krytí a zvýšení
rozhodnosti, odbornosti na stranì zadavatelù.

V èem spatøujete nejvìtší odlišnosti pøi srovnání øídicí práce na
Vaší pøedchozí pozici stavitele
mostù a protihlukových opatøení
a tou souèasnou – vedoucího støediska VOK?
Práci na novém støedisku vnímám nebo k ní pøistupuji stejnì jako ke
své pøedchozí. Dozajista jsou zde mnohé
rozdíly a specifika, ale jedna z vìcí zùstává stejná, a pro mì i urèující, spoleèná
vùle dotáhnout vìc do zdárného konce
jako tým.

Co podle vás nejvíce limituje stavebnictví v ÈR?
Jak je uvedeno výše – nepøipravenost projektù, nepøíznivá situace, nejen ekonomická, mnohdy pøemrštìné
technické nároky.

Vím, že jste výborný volejbalista.
Daøí se Vám nacházet dostatek èasu na tento sport, pøípadnì na jiné
záliby?
Výborný urèitì ne, ale je pravdou, že sport mì opravdu baví, je to ventil, prostøedek pro odreagování, získání
elánu do života a setkání s prima lidmi.
Z toho plyne snaha o vyšetøení alespoò
minima èasu v týdnu na nìkterý sport,
i když je pravdou, že hodnota minima se
tento rok výraznì snížila.

Od Nového roku máte na starosti
øízení jednoho z nejsložitìjších
støedisek u spoleènosti – výrobny

Tìšíte se na letní sportovní hry
SMP?
Samozøejmì, tato firemní setkání a sportovní klání nám umožní potkat
se s kolegy mimo bìžný pracovní stres,
poznat se v jiném prostøedí, obrousit
hrany pracovních vztahù a pøípadnì je
urovnat.
Máte nìjaké pøedsevzetí?
Neztratit zdravý selský rozum!
Co byste popøál na závìr rozhovoru
ètenáøùm Zpravodaje a pøípadnì
i sám sobì?
Všem pøeji pevné zdraví, klid
a pohodu domova, nezatíženého pracovním stresem.

Gratulujeme a pøejeme i vše nejlepší k narozeninám, které Mirka slaví 19. 9.
Alice Roubíèková

záøí 2011

M. Havlíèek na letních sportovních hrách 2010
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Vlastimil Vavøín

