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Vážené kolegynì, vážení kolegové,

v dobì historické svìtové finanèní krize 
uzavírá skupina SMP CZ rok 2008 
s následujícími historickými výsledky: 

- Externí obrat 3,3 mld. Kè
- Získané zakázky 3,9 mld. Kè
- Èistý zisk 66 mil. Kè
- Poèet úrazù 10

Výše uvedené výsledky nejsou na 
rozdíl od výsledkù na Wall Street fik-
tivní, nebo� vyjadøují èíselnì každo-
denní poctivé úsilí všech zamìstnancù 
SMP CZ.
Bohužel v dobì globalizace mùže dìní 
kolem nás vyvolávat obavy a nìkteøí 
z Vás si právem pokládají otázku, zda 
kvùli finanèní krizi nepøijde veškeré 
naše úsilí vniveè. Pravda je taková, že 
se finanèní krize dotkne každé spo-
leènosti. Otázkou je jenom, do jaké 
míry.
Co se SMP týèe, není tøeba panikaøit, 
že nebudeme mít co stavìt. Naše sta-
vební obory a souèasná zásoba práce 
by mìly být pøimìøenou jistotou. Sou-
èasnì je dùležité, že bonita získané 
zakázky dává pøedpoklad pozitivního 
hospodáøského výsledku.
Existuje-li oblast, kde se SMP finanèní 
krize pravdìpodobnì dotkne, tak je to 
v oblasti cash-flow.Vysvìtlení je jedno-
duché, pøístup soukromých investorù 
k úvìrùm bude èím dál tím tìžší a fi-
nancování veøejných projektù bude 
patrnì krátkodobì (doba utlumení 
krize) omezeno kvùli škrtùm ve státním 
rozpoètu. 
Naštìstí kontrolní mechanismy, které 

v naší spoleè-
nosti fungují, by 
nám mìly pøí-
padná rizika sig-
nalizovat mno-
hem lépe než 
u zámoøských gi-
gantù, které byly spouštìèem sou-
èasné napjaté situace ve finanèním 
svìtì. Je tøeba jen zachovávat v oblasti 
ekonomického a finanèního øízení 
systematiènost, principy pøimìøené 
opatrnosti a skromnosti.
Vážení spolupracovníci, zaèal jsem 
èísly a chtìl jsem také èísly skonèit, ale 
oblast, o které bych se rád zmínil na 
závìr, se nedá vyjádøit jedním èíslem. 
Jedná se o spokojenost zamìstnancù. 
Mám za to, že ze zpùsobu øízení spo-
leènosti je patrné, že eliminace vnìj-
ších rušivých jevù, vytváøení pocitu 
jistoty a spokojenost zamìstnancù je 
jedním z prvotních cílù celého vedení 
SMP CZ. Pøi pohledu na výsledky spo-
leènosti je patrné, že u vìtšiny z Vás se 
daøí tento cíl naplòovat, nebo� bez spo-
kojených spolupracovníkù nelze nièe-
ho dosáhnout.

Ve dnech 11. – 12. záøí probìhly již 
5. letní sportovní hry, tentokrát ve spo-
leèné režii SMP a Prùmstavu. Her se 
zúèastnilo témìø 140 aktivních spor-
tovcù a více jsme se jim vìnovali v rub-
rice Kultura, sport, cestování ve Zpra-
vodaji è. 4.

Dne 16. záøí byl slavnostnì uveden do 
provozu most v Beèovì nad Teplou. 
V prùbìhu dvou mìsícù ho zrekon-
struovalo støedisko 11 Petra Popsimo-
va. Akce se zúèastnil hejtman Karlo-
varského kraje JUDr. Pavel, zástupci 
investorských a zhotovitelských firem 
a v neposlední øadì nemalý poèet 
místních obyvatel.

Ve dnech 23. – 24. 9. probìhla na 
ÈVUT konference Beton, jejímiž jsme 
byli partnery. Zároveò tam pøednášel 
ing. Brejcha o zavìšených mostech.

30. 9. 2008 byla dokonèena betonáž 
posledního - 21. pole pravé poloviny 

Dne 30. 9. 2008 bylo slavnostnì 
pøedáno nové pétanquové høištì 
Domovu seniorù v Kadani. Tento 
projekt realizoval nadaèní fond Veolia 
a naše spoleènost pøispìla èásteènou 
úhradou za provedené práce.

mostu pøes Husí potok na dálnici D47. 
Stavbu realizuje støedisko 14 pod vede-
ním Jindøicha Jindry.

1. 10. 2008
Probìhl kontrolní øeditelský den na 
stavbì ÈOV Varnsdorf. Bylo konsta-
továno, že stavba, kterou realizuje D 5, 
støedisko 51 Mojmíra Volfa, probíhá 
podle harmonogramu a k plné spoko-
jenosti investora – Severoèeské vodá-
renské spoleènosti, a. s.

6. 10. 2008
se uskuteènilo tøetí setkání manažerù 
naší spoleènosti v r. 2008 v pražském 
TOP hotelu. Na tomto setkání bylo pøe-
devším provedeno vyhodnocení uply-
nulého období a projednání výhledu do 
konce roku 2008 a prezentován pøed-
poklad roku 2009.

7. 10. 2008 
byla slavnostnì uvedena do provozu 
stavba „Rekonstrukce mostu ve Sta-
rém Sedle“, která byla provedena za 
necelé dva mìsíce. Akce se zúèastnili 
zástupci Plzeòského kraje, investorské 
Správy a údržby silnic Plzeòského 
kraje, pøedstavitelé místní samosprávy 
a ti, kteøí stavbu provedli – zamìstnanci 
SMP, støediska Roberta Vraštila z D 1.

Støedisko 11, R6 Nové Sedlo...

Oddìlení komunikace a propagace

CONSTRUCTION CUP 2008

Dame N'Diaye

ilustraèní foto ze stavby SMP



STØEDISKO 11
R6 NOVÉ SEDLO - JENIŠOV

Ve dnech 21. – 22. 10. probìhla v kon-
gresovém centru Aldis v Hradci Králové 
Silnièní konference 2008. Zabývala se 
kromì jiného strategií rozvoje dálnic 
a státních silnic, rozvojem silnièní sítì 
ve vlastnictví krajù a dalšími tématy. 
Naše spoleènost je již stálým partne-
rem této konference.

22. 10. 2008
byla slavnostnì pøedána do používání 
rekonstruovaná úpravna vody v Ma-
riánských Lázních. Zde støedisko 52 
Pavla Wiesnera (divize 5) provedlo ja-
ko vedoucí sdružení se spoleèností 
KUNST, a. s., rekonstrukci objektu fil-
trace. Akce se zúèastnili zástupci 
krajské samosprávy, investorské spo-
leènosti CHEVAK Cheb, a. s., a zhoto-
vitelských firem.

8. 10. 2008 
byla slavnostnì zahájena stavba 
Pøeložka I/6 Sokolov – Tisová, kterou 
realizujeme ve sdružení se spoleè-
nostmi SSŽ, Swietelsky a Berger Bohe-
mia. 
Objem našich prací je 10 % z celkové 
èástky. Stavbu bude realizovat divize 
dopravních staveb, støedisko 11 Petra 
Popsimova.

18. 10. 2008 
se uskuteènil Den otevøených dveøí 
v rámci Dnù stavitelství a architektury 
na našich stavbách Oprava Karlova 
mostu, etapa 0003 - Oprava mostovky, 
Pøivadìè k prùmyslové zónì Prosmyky 
I. èást, Ústí nad Labem, zvýšení 
ochrany mìstské èásti Støekov (viz fo-
to), a Žïár nad Sázavou - rekonstrukce 
barokního kamenného mostu.

Dne 20. 10. 2008 odpoledne probìhlo 
v rámci Dnù stavitelství a architektury 
setkání zástupcù stavebnictví s pøed-
staviteli Senátu ÈR. Veèer pak ná-
sledovalo slavnostní setkání v Bet-
lémské kapli, kde byly vyhlášeny vý-
sledky soutìže Stavba roku 2008. 
V rámci této soutìže byla ocenìna 
cenou SFDI stavba Chomutov - Køimov, 
na které SMP CZ realizovalo dva velké 
mosty.

25. 10. 2008
probìhl hokejový turnaj Construction 
Cup 2008, kde naše mužstvo obhajo-
valo 3. místo z loòského roèníku.

31. 10. 2008
byl slavnostnì uveden do provozu ba-
rokní most ve Žïáru nad Sázavou, je-
hož celkovou rekonstrukci provedlo 
støedisko 32 Dana Foltýna (divize 3). 
Akce se zúèastnili zástupci kraje Vyso-
èina, mìsta Žïáru a další pozvaní.

Ve svém pøí-
spìvku bych 
Vás chtìl se-
znmit s na-
ším pùsobe-
ním na vý-
s tavbì R6,  
etapì Nové 
Sed lo-Jen i -
šov. Na této 
stavbì pùso-
bíme jako èle-
nové sdruže-

ní, kde vedoucím partnerem je 
SSŽ, a. s., závod Karlovy Vary. In-
vestorem je Øeditelství silnic a dálnic, 
správa Karlovy Vary. Naše firma jako 
èlen sdružení staví dva objekty, 
SO 205b a SO 206. Subdodavatelsky 
pro firmu BERGER BOHEMIA, èlena 
sdružení, ještì SO 201. Stavba byla 
zahájena v lednu 2008. Zprovoznìní le-
vé poloviny této etapy se uvažuje v záøí 
2009, dokonèení celé stavby v zá-
øí 2010.

z betonových pøedem pøedpjatých 
nosníkù spøažených deskou. Tyto nos-
níky nám dodává naše VMS. Délka 
mostù je 78,3 m, délka polí je 22,7 + 
22,7 + 22,7 m. Výška mostu nad 
terénem je 8,9 m. V souèasné dobì 
máme založeny a vybetonovány 
všechny podpìry levého mostu, mon-
tuje se skruž pod nosníky, které by se 
mìly osazovat poèátkem listopadu. Do 
konce roku chceme vybetonovat 
spøahující desku. Termín uvedení do 
provozu je pro levý most záøí 2009, pro 
pravý most záøí 2010.

: Toto je „Lávka pro pìší“ pøes 
hlavní trasu R6. Betonový oblouk se 
svislými stojkami. Délka mostu je 

SO 201

K jednotlivým objektùm.
: Jedná se o silnièní most o pì-

ti polích, s dvoutrámovou nosnou kon-
strukcí, pøes údolí Louèského potoka. 
Založení je hlubinné. Délka mostu je 
181,064 m.
Rozpìtí polí 22,341 + 30,851 + 41,066 
+ 41,026 + 30,780 m.Výška mostu nad 
terénem 19,6 m. S výstavbou tohoto 
objektu jsme zaèali v bøeznu 2008. 
V souèasné dobì máme kromì OP 1 
založeny a vybetonovány všechny 
podpìry a nyní se chystáme na be-
tonáž prvního ze ètyø taktù nosné 
konstrukce. Do konce roku chceme 
zabetonovat takty dva. Termín uvedení 
do provozu je záøí 2009. 

: Toto jsou vlastnì dva mosty 
vedle sebe, které pøemos�ují tra� ÈD 
Nové Sedlo-Loket. Z tìchto dvou 
mostù bude tøeba nejdøíve jeden nový 
postavit, pøevést na nìj provoz, ná-
slednì zbourat vedle stojící „starý“ 
most a místo nìj postavit druhý nový. 
Jsou to mosty založené hlubinnì, 

SO 205b

SO 206

69,50 m. Tato lávka má plošné za-
ložení. Na tomto objektu jsme zatím 
pracovat nezaèali, protože nám ještì 
nebylo pøedáno staveništì. K tomu 
dojde v nejbližších dnech. Do konce 
roku bychom chtìli založit patky 
oblouku a základy opìr. Tento objekt 
chceme dokonèit v polovinì pøíštího 
roku.
Stavba díky úsilí a snaze všech 
zúèastnìných probíhá bez vìtších 
problémù, které by vyboèovaly z bìž-
ných mezí. Za to bych chtìl všem 
podìkovat a popøát nám všem, a� se 
nám dál daøí, alespoò tak jako dosud.

Martin Nožièka

úrovni. Jako bednìní byly použity po-
jízdné vozíky konstantní výšky od spol. 
BEPATECH, spol. s r. o., z prvkového 
systému ALPI MECCANO. Vzhledem 
k promìnné výšce komùrky byla výška 
vozíku cca 5 m. Spoleènì s nejvìtší 
délkou betonážního taktu 56 m budí 
takto utvoøený vozík opravdu respekt. 
Pøi návrhu byl kladen dùraz na splnìní 
funkce nejenom pøi betonáži, ale také 
pøi pojezdu tohoto vozíku. Proto byla 
zvolena tuhá konstrukce s co nejširší 
základnou, opatøená systémem dvou 
nezávislých na sebe kolmých po-
jezdových kol. Díky tìmto prvkùm byl 
pak pojezd vcelku bezproblémový. 
Bednìní dna bylo realizováno pomocí 
prostorové skruže ORTHO, která svým 
uspoøádáním sleduje tvar komùrky. 
Strop komùrky je øešen klasickým 
stropním bednìním s teleskopickými 
stojkami. Betonáž byla provádìna kla-
sicky ve dvou etapách, nejprve se vy-
betonovala spodní deska a stìny, ná-
sledovalo pøedepnutí èásti pøedpí-
nacích lan, a poté probìhla betonáž 
horní desky a konzol. Èásteèným pøe-
depnutím došlo k výraznému odlehèení 
skruže, a také se tím snížilo riziko vzni-
ku trhlinek vlivem smrš�ování betonu. 
Stabilitu konstrukce zajiš�ovala provi-
zorní fixace ložisek, nejprve na pilíøi 
P22 pro takty 1, 2 a 5 a na pilíøi P27 pro 
takty 3 a 4. V definitivním stavu pøebírá 
stabilitu pevné ložisko na pilíøi P25. 

STØEDISKO 14
SOKP 414 LAHOVICE - SLIVENEC
SO 204/1.2 - STAVBA POKRAÈUJE

Vážení pøíznivci krásných staveb 
a dobrého ètení, 
dovolte mi, abych vám zde krátce po-
referoval o prùbìhu prací na stavbì 
514 Lahovice - Slivenec, konkrétnì 
o objektu SO 204/1.2 Most pøes údolí 
Berounky. 
Trocha technických údajù pro pøipo-
menutí: jedná se o monolitický spojitý 
pøedpjatý trámový most, každý pro je-
den jízdní smìr, o pìti polích s rozpìtím 
40+50+84+50+40 m, s parabolickými 
nábìhy k nábøežním pilíøùm. Jak vy-
plývá již z názvu, most pøekraèuje øeku 
Berounku, a to kolmo. Pøíèný øez je tva-
ru komùrky se šikmými stìnami, kon-
strukèní výška komory je promìnná od 
2,6 m do 4,8 m. Šíøka nosné konstrukce 
je 14 m. Most je založen na velko-
prùmìrových pilotách Ø 1,22 m nebo 
1,52 m. Pilíøe mají tvar oválu, který se 
podle výšky rozšiøuje smìrem k lo-
žiskùm. Velikost pilíøe ve vrcholu závisí 
na šíøce spodní desky u komorového 
prùøezu promìnné výšky.
Jelikož minulý èlánek (Zpravodaj 
6/2007) konèil zprávou o kompletním 
dokonèení spodní stavby, budu se dále 
vìnovat výstavbì nosné konstrukce. 
Jako skružový materiál byl použit 
osvìdèený inventární materiál PIŽMO 
spoleènì s ocelovými válcovanými 
nosníky, vše dodávala D 7 SMP CZ. 
Tyto byly osazeny v jedné výškové 



STØEDISKO 31
MÌSTSKÝ OKRUH MYSLBEKO-
VA – PELC – TYROLKA

Celý most je uložen na hrncová ložiska 
a nejvìtší svislé zatížení pøenášejí lo-
žiska na pilíøích P24 a P25, každé 
z nich má únosnost 30 MN.
Vybavení mostu je pro nás zatím 
opøedeno rouškou tajemství, nemáme 
totiž ještì realizaèní dokumentaci. 
Nicménì z výkresù, které máme k dis-
pozici, vyplývá, že vnitøní svodidla 
mostu budou øešena jako monolitická 
železobetonová. Typ vnìjších ještì ne-
ní rozhodnut, ve høe jsou lícové prefa-
brikáty a prefabrikovaná železobe-
tonová svodidla. Vozovka je navržena 
jako tøívrstvá na celoplošnou izolaci 
z asfaltových izolaèních pásù na 
peèetící vrstvu. 

Závìrem se sluší podìkovat všem 
pracovníkùm, kteøí se podílejí na reali-
zaci takto nároèné stavby pražského 
okruhu.

Radim Cihláø
Pavel Poláèek

Milan Svoboda

Dokonèení nosné konstrukce levého 
mostu probìhlo v záøí 2008 a v sou-
èasné dobì probíhá montáž bednìní 
prvního taktu pravého mostu. Kom-
pletní dokonèení obou mostù je sta-
noveno na konec roku 2009.

tìžení zeminy na 
úroveò stropu bu-
doucího tunelu, 
který realizujeme. 
Ani naše radost 
z rozjeté stavby 
nepotrvá dlouho. 
Po zabetonování 
3 dilataèních dílù 
stropu (100 metrù 
tunelu) nebude možno z dùvodu výše 
popsaných problémù s inženýrskými 
sítìmi pokraèovat ve výstavbì zbylých 
250 metrù stropù tunelù a boj o opìtné 
rozjetí proudového postupu výstavby 
se bude opakovat.
Ještì musím øíci, že postup výstavby 
tohoto úseku musí respektovat do-
pravnì inženýrská opatøení, která se 
snaží minimalizovat vliv stavby na po-
zemní dopravu ve velice frekventované 

Zhruba pøed 10 mìsíci jsem Vás 
poprvé informoval na stránkách tohoto 
èasopisu o této zakázce pro naše 
støedisko 31. Døíve než Vám po více jak 
tøiètvrtì roku poskytnu další informace 
o jejím vývoji, dovolte mi pro ty, kteøí 
minulý èlánek neèetli, krátké zopa-
kování základních údajù.
Mìstský okruh v úseku Myslbekova -
Pelc - Tyrolka je vlastnì soubor staveb 
souvislého automobilového tunelu, 
který se napojuje na Strahovský tunel 
a vede v trase Prašný most, Špejchar, 
Letná, Stromovka, dále pod Vltavou, 
a vynoøuje se na povrch až na jejím pra-
vém bøehu v Troji, v blízkosti mostu Ba-
rikádníkù. Doba realizace: jaro 2007 – 
jaro 2011.
Bohužel na obou objektech, které 
støedisko 31 dodává ve sdružení se 
SSŽ-3, dochází k èasovým posunùm. 
Zahájení prací na stavbì 347 metrù 
dlouhého hloubeného úseku tunelù 
v oblasti Letná-Špejchar bylo posunuto 
o více jak 4 mìsíce. Naše práce se 
vlastnì zaèaly rozjíždìt až poèátkem 
øíjna. Tento úsek „klouzá“ proto, že 
pøedstihové objekty podmiòující jeho 
zahájení byly realizovány s èasovým 
posunem. Zpoždìní zpùsobily pøede-
vším potíže pøi projednávání a realizaci 
pøeložek inženýrských sítí, které mìly 
za následek zpomalení prùbìhu prací 
na zajištìní stavební jámy a následném 

ulici Milady Horákové. Ztížená obsluž-
nost stavby plynoucí z velice stísnì-
ných podmínek, minimalizace staveb-
ních záborù, blízkost pøilehlé zástavby 
podél stavební jámy a tlak veøejnosti na 
co nejmenší omezení jak veøejné, tak 
i automobilové dopravy jsou hlavní 
problémy, se kterými se zde setkáváme 
a budeme setkávat po celou dobu vý-
stavby.
Práce na spodních deskách tunelù 
budou zapoèaty až po odtìžení ucele-
ného úseku alespoò v jedné tunelové 
troubì. To bude nejdøíve v bøeznu 
pøíštího roku. 
Druhým velkým objektem, jehož do-
dávku SMP CZ zajiš�uje, je tzv. Za-
jištìní nadzemní zástavby pøed ražbou 
tunelù. Realizace tohoto objektu vlast-
nì eliminuje vliv dùlní èinnosti ražeb na 
nadzemní zástavbu ležící v tzv. po-
klesové kotlinì, tedy nad touto ražbou. 
Sestává ze statického zajištìní cca 100 
objektù, bytových domù i jiných staveb. 

Výstavba milánských stìn, které budou tvo-
øit stìny tunelù. Provádí se z úrovnì bu-
doucích stropù tìchto tunelù.

Pohled na stavební jámu zajištìnou záporovým pažením do úrovnì budoucího stropu 
hloubených tunelù.

Montáž armatury první poloviny stropu 
dilataèního dílu 11.

I u tohoto objektu došlo k èasovým 
posunùm v realizacích, a to z dùvodu 
zpomalení postupu ražeb. Doufáme, že 
nejrozsáhlejší stavební èinnost tohoto 
objektu, výstavbu ochranných lešení 
na chodnících v celkové délce více jak 
1 000 metrù budeme moci realizovat 
v zimních mìsících (lednu - úno-
ru 2009).

Petr Jelínek

a veškeré stavební a montážní práce 
probíhají v rámci tìchto ploch. Pro 
umístìní všech stavebních a techno-
logických celkù je využito zastavìných 
ploch jednotlivých nádrží a pøilehlého 
okolí, práce probíhají vždy na jedné 
dvojici nádrží I. a II. stupnì s tím, že 
další nádrže jsou provozované v rámci 
technologických procesù èistírny od-
padních vod.
Pøi probíhající rekonstrukci byla po de-
montáži vnìjšího opláštìní provedena 
podrobná diagnostika nádrží. Byla vy-
pracována podrobná zpráva, kterou 
obdržel objednatel, kterým je PVS, 
a. s., provozovatel, spoleènost PVK, 
a. s., a zpracovatel realizaèní pro-
jektové dokumentace firma Hydro-
projekt CZ, a. s. Na základì této zprávy 
byla dopracována RDS a byly navrženy 
úpravy technologie oprav vèetnì 
použitých materiálù.
Postup výstavby probíhá, jak je již sho-
ra uvedeno, po dvojicích nádrží. Vždy 
jedna VN I. stupnì a jedna VN II. 
stupnì. Provozovatel je schopen, z dù-
vodu zachování nezbytné kapacity 
èistírny, odstavit vždy pouze jednu dvo-
jici nádrží. Po jejím zprovoznìní a pl-
ném obnovení technologických pro-

STØEDISKO 52
ÚSTØEDNÍ ÈISTÍRNA ODPADNÍCH VOD PRAHA
REKONSTRUKCE VYHNÍVACÍCH NÁDRŽÍ VN 1 – 6 

Úèelem stavby je celková rekonstrukce 
stávajících nádrží I. a II. stupnì, které 
jsou na základì posudku Doc. Ing. J. 
Dohnálka, CSc., z kvìtna 2007 v ha-
varijním stavu. Pøedpokladem je, že 
stávající vyhnívací nádrže budou v do-
bì uvedení ÚÈOV do provozu po „cel-
kové pøestavbì“ v provozuschopném 
stavu a budou odpovídat jejím vý-
hledovým parametrùm. Plánuje se, že 
èistírna by mìla fungovat ještì 
minimálnì 40 let.
Stavba je rozdìlena na dvì etapy. 
Pøedmìtem 1. etapy je vlastní re-
konstrukce vyhnívacích nádrží VN 1–  
6 zajiš�ující jejich statiku, vodotìsnost 
a plynotìsnost. Pøedmìtem druhé eta-
py je rekonstrukce dvou strojoven 
uvnitø ètveøic nádrží VN 1 – 4 a VN 6 – 8 
a dále øešení míchání vyhnívacích ná-
drží II. stupnì. Naše spoleènost 
SMP CZ, a. s., divize D 5 a støedisko 
52 je generálním dodavatelem I. etapy 
rekonstrukce a kompletní technologie 
míchání II. stupòù vyhnívacích nádrží. 
Stavba je èásteènì pokryta vlastní 
kapacitou støediska 52 a dále je øešena 
subdodavatelským zpùsobem.
Dodavatelem statického zesílení nádr-
ží ocelovými lany je dceøiná spo-
leènost SM 7. 
Vyhnívací nádrže jsou umístìny ve stá-
vajícím uzavøeném areálu ÚÈOV 



cesù je možné zaèít odstavovat a poté 
vypustit další dvojici nádrží. Jedná se 
o zdlouhavé a energeticky nároèné 
procesy, které mají pøímý vliv na 
zahájení prací na další dvojici. Podle 
vypracovaného harmonogramu stavby 
není zaèátek vždy v úplnì ideální èas. 
To se následnì projevuje v rozdílné 
délce trvání rekonstrukce jednotlivých 
dvojic nádrží.

   Vypuštìní a vyèištìní nádrží, demon-  
táž èásti stávajícího technologického 
zaøízení
   U nádrží II. stupnì sejmutí ocelového 
zvonu plynojemu
   Sejmutí opláštìní
   Napuštìní nádrží vodou a v rámci po-
drobné diagnostiky pasportizace míst 
prùsakù
   Vypuštìní vody a provedení podrob-
né diagnostiky povrchu nádrží
   Provedení stavebních prací podle vý-
sledkù prùzkumu
- sejmutí stávajícího nosného systému
- sanace betonové konstrukce nádrže
- provedení nového nosného systému
- u nádrží II. stupnì sanace zvonu ply- 
   nojemu
  Statické zesílení uhlíkovou tkaninou 
a ocelovými lany - Monostrandy
  Provedení montážních prací techno-
logického potrubí a montáž technologie 
míchání nádrží druhých stupòù.
 Provedení zkoušek vodotìsnosti 
a plynotìsnosti
   Provedení nového opláštìní a úpravy 
terénu okolo nádrže
  Uvedení do zkušebního a trvalého 
provozu

Pøi souèasné rekonstrukci vyhnívacích 
nádrží se vychází ze zkušeností z pøed-
chozí stavby, kdy se provádìlo 
odstranìní následkù povodnì z roku 
2002, po které praskla VN 7 a bylo 
nutné ji sanovat. Pøi té pøíležitosti se 
opravila i VN 8.
Realizaèní projektová dokumentace je 
zpracována vždy pouze pro aktuální 
dvojici nádrží, tj. v souèasné dobì pro 
VN 5 a VN 6. Rozšíøení pro další nádrže 
bude možné až po sejmutí jejich 
opláštìní a provedení podrobné 
diagnostiky stavu.
V nìkolika pøípadech došlo ke zmìnì 
rozsahu provádìné èinnosti, nebo 
zmìnì technologického postupu. Tyto 
zmìny a úpravy vycházejí ze závìrù 
diagnostiky nádrží. Všechny tyto 
zmìny byly postupnì projednávány se 
zástupci objednatele, byly zpracovány 
jednotlivé zmìnové listy, které se po 
jejich odsouhlasení staly pøedmìtem 
dodatku ke smlouvì o dílo. 

Hlavní zásady postupu rekonstrukce:

tické zesílení nádrže VN 5 je rozšíøeno 
i o sepnutí svislé èásti nádrže se 
spodním kónusem zainjektovanými 
ocelovými kotvami. Byly zvoleny zemní 
høebíky DYWIDAG GEWI  Plus 25 mm ®

St 670/800 MPa (s dvojitou protikorozní 
ochranou), která zaruèuje trvanlivost 
cca 100 let, což plnì vyhovuje poža-
davkùm na rekonstrukci nádrží. Na 
vnìjším líci bylo rozhodnuto zachovat 
ovinutí patentovým drátem vè. torkretu. 
Povrch je však nutno upravit pro apli-
kaci uhlíkové tkaniny, která je s Mono-
strandy dalším prvkem statického zesí-
lení nádrží.
Jelikož se potvrdilo podezøení na špat-
nou pøilnavost sanaèních hmot na stá-
vající povrch, bylo nutné pøistoupit 
k aplikaci spojovacího mùstku. Jedná 
se o epoxidovou pryskyøici zaprášenou 
køemièitým pískem. Spojovací mùstek 
se provádí na obou nádržích v celém 

2rozsahu vnìjšího líce tj. 2 x 885 m .
V nádrži VN 6 bylo na základì diag-
nostiky rozhodnuto o demontáži a ná-
sledné montáži nové mezistìny plyno-
vého uzávìru. Dochází i ke zmìnì 
v ochranì stìny pøed mechanickým 
opotøebením, kdy pùvodnì navrženou 
2 mm silnou PE folii nahrazuje 2 mm 
silná polyuretanová stìrka, která má 
velkou odolnost proti otìru a výborné 
izolaèní schopnosti. Další nespornou 
výhodou je i jednodušší aplikace. PE 
folii bylo nutné vkládat do bednìní pøi 
betonáži, což tuto negativnì ovlivòo-
valo. Zkrátí se tím i doba montáže 
mezistìny.
Další zmìny proti pùvodní zadávací 
dokumentaci se týkají i technolo-
gického vystrojení nádrží. Na základì 
požadavku provozovatele se pøidává 
jedna potrubní vìtev napouštìcího 
potrubí VN 5. Dále se upravuje potrubní 
vìtev odtahu pìny pøi pøepìnìní.

Pøi pøípravì vnitøního líce nádrží pro sa-
naci nebylo možné provádìt èištìní 
pouze tlakovou vodou, ale muselo se 
pøistoupit k mechanickému obrušování 
a opalování pùvodních epoxidehtových 
izolaèních nátìrù a jimi tvoøených ne-
soudržných vrstev.
Bylo rozhodnuto o odbourání betono-
vého prstence u paty nádrže. Dùvodem 
je v tomto místì požadované sepnutí 
nádrže ocelovými lany - Monostrandy. 
V rámci statického zesílení nádrže 
VN 5 bylo rozhodnuto o zvýšení poètu 
ocelových lan z 154 ks na 196 ks. Sta-

Kolem kruhové støechy na vrcholu 
nádrže VN 5 bude novì titanovo-
zinkový žlab, který je nutné zaústit do 
potrubí odvádìjící pøípadnou pìnu do 
záchytné jímky. V nádrži VN 5 bude 
ošetøena stávající pracovní spára mezi 
svislou èástí a spodním kónusem 
pøelepením pružným pásem šíøe 50 cm 
v celkové délce 65 m.
V dobì, kdy vznikal tento text, pro-
bíhaly poslední práce uvnitø nádrží 
a dokonèovalo se spínání nádrží ocelo-
vými lany - Monostrandy. A neprodlenì 
poté nastal èas, kdy jsme zahájili 
zkoušky vodotìsnosti a plynotìsnosti 
nádrže VN 5, nádrž VN 6 bude 
následovat.

Po provedení nezbytných zkoušek, 
které jak doufáme dopadnou pøíznivì, 
nás pak ještì èeká montáž vnìjšího 
opláštìní vèetnì zateplení, montáž 
vnìjší èásti míchání a terénní úpravy. 
Poté pøedáme nádrže uživateli a bu-
deme èekat na odstavení další dvojice 
ve spolupráci s provozovatelem a za 
podpory objednatele.

František Havelka
Pavel Wiesner

Zvedání vrchlíku

Výstavba nové mezistìny

STØEDISKO 71
DOPRAVA A MECHANIZACE

Letošní rok byl pro nás rokem zmìn. 
V rámci optimalizace provozu DAM 
s cílem snížení režijních nákladù a re-
dukce vozového parku, pøešli dva 
technici na jiná pracovištì v rámci firmy, 
Jiøí Kolingr posílil støedisko ocelových 
konstrukcí D 7 a Michal Lukáè je v sou-
èasnosti u D 3. 
I když jsme z poèátku mìli potíže tyto 
dva kolegy nahradit, tak si myslím, že 
v souèasné dobì fungujeme opìt na 
požadované úrovni. O tom svìdèí i oèe-
kávané výsledky letošního roku a do 
souèasné doby velice dobré èasové 
využití dopravních a mechanizaèních 
prostøedkù, které se u vìtšiny blíží až 
k 90 %.
Tyto ukazatele ovlivnily naše rozhod-
nutí v letošním roce nepoøizovat všech-
ny plánované strojní investice a spíše 
naopak jsme nìkteré nevyužívané 
prostøedky prodali (Menzi-Muck, T 815 
valník s HR). V regionech, kde na na-
šich stavbách pùsobíme, jsme schopni 
se „prát“ s konkurencí a držet tak ceny 
na optimální úrovni tržní nabídky, pøi 
nadstandardních službách. 
Pro nás úspìšný rok je hlavnì v lidech. 
Jsem hrdý na naši partu øidièù, sku-
teèných profesionálù, na mechaniky 
z dílny a v neposlední øadì na techniky, 
kteøí je øídí. Na øidièe by se nemìlo za-
pomínat, zde se zúroèují jejich letité 
zkušenosti, které vrací firmì svou kaž-
dodenní prací. Pøi pøepravách stì-
žejních materiálù, jak hotových – seg-
menty, nosníky, stavební stroje, proti-
hlukové stìny – tak i ostatních – oce-
lové konstrukce, stavební buòky, beto-
náøské výztuže. Dále pøi organizování 
a provozu mobilních jeøábù a dnes už 
také stále více užívaných vìžových 

OCELOVÉ KONSTRUKCE, 
DOPRAVA A MECHANIZACE

6. øíjna byl jmenován øeditelem divize 8 Prùmyslové stavby 
Ing. Jiøí Bažata.

Po dlouhodobém pùsobení ve spoleènostech Inženýrské 
a prùmyslové stavby, pozdìji IPS a nyní SKANSKA pøichází 
Ing. Jiøí Bažata do naší spoleènosti. Jeho hlavním úkolem 
bude øízení a další rozšiøování SMP CZ v oblasti 
prùmyslových staveb.

jeøábù zn. Po-
tain. K tomu patøí 
také jejich pøe-
vozy, montáže, 
revize, školení 
obsluh a samo-
zøejmì opravy 
prostøednictvím 
pojízdných dí-
len. V našem 
vozovém parku 
nám chybí ná-
hrada za jednu dosluhující soupravu na 
pøevoz segmentù, kterou budeme 
nutnì potøebovat na další naše mosty 
realizované segmentovou technologií – 
teï jsou „na øadì“ Prackovice na D8. 
Nemìli bychom opomenout fakt, že ta-
to souprava témìø nepøetržitì – každo-
dennì - pøeváží náš výrobek – segment 
SMP, což není jen pøepravou materiálu, 
ale i obrovskou reklamou pro naši celou 
firmu. Chtìl bych zmínit ještì jinou vìc, 
jiný postøeh. A protože jsem ve firmì už 
hodnì dlouho, mohu hodnotit i poradit. 
Na rùzných setkáních je vidìt, jak mlád-
neme. Témìø každý z nás má kolem se-
be „mladé“. Takže pro nás starší musí 
dvojnásobnì platit, vychovávejme si je, 
peèujme o nì, øiïme si je.

Jaroslav Èermák

PERSONÁLNÍ ZMÌNA

Montážní soubor MS6 
na stavbì Tisová - Kamenný Dvùr



Druhá polovina roku byla na 
Slovensku ve znamení vysoké 
pracovní aktivity. 
Naplno se po všech problé-
mech rozebìhla stavba ry-
chlostní komunikace R1 
v úseku Žarnovica – Šašovské 
Podhradie. Na této stavbì je 
vedoucím èlenem SSŽ. SMS zde rea-
lizuje 3 mostní stavby. Objekt C 202 - 
most pøes Hron pro spoleènost Strabag 
a monolitické desky pro SSŽ. Celkový 
objem okolo 200 mil. SKK. Zpoždìní na 
této stavbì byla zavinìna projed-
náváním technických zmìn na objek-
tech, které nám pøinesou vìtší hos-
podárnost a nižší technologickou ná-
roènost. Mosty musí být pøipraveny 
k pokládce živice v øíjnu roku 2009. 
O nadjezdu v Banské Bystrici jsem 
informoval v minulém èísle Zpravodaje. 
Tady byla v záøí zabetonována 2. polo-
vina nosné konstrukce a pracovníci pod 
vedením ing. Èièmance finišují v pro-
dloužených smìnách, aby zajistili hek-
tický termín dokonèení - øíjen 2008.
Další velkou stavbou je pro nás stavba 
pravé poloviny dálnice D1 Mengu-
sovce - Jánovce, 3. etapa. Zde jsme se 
zavázali dokonèit v hrubé stavbì všech 
6 mostních objektù. V záøí byla dokon-
èena betonáž na nejdelším mostì 
C 235. Bylo namontováno 6 polí nosní-
kù délky 30 m na objektu C 232. Zde 
byla také poprvé nasazena naše nová 
podpìrná konstrukce „BREKA“. Bohu-
žel se pøi premiéøe vyskytly nìkteré 
nedostatky, které jsme museli ve 
spolupráci s D 7 operativnì vyøešit. 
Pøesto si od nové podpìrné skruže 
hodnì slibujeme, protože by mìla ve 
spojení s konstrukcemi ŽP 16 vytvoøit 
páteøní skružový materiál na Slo-
vensku. 
Dùležitou zprávou v obchodní èinnosti 
bylo oznámení, že v soutìžích „Horná 
Štubòa a Šašovské Podhradie I. etapa” 
uspìly nabídky našich partnerù SSŽ 
a Skansky, což pro nás znamená pøíslib 
další mostní zakázky pro rok 2009. 

Ve druhé polovinì roku se 
rozbìhly akce, pùvodnì plá-
nované na 1. pololetí. Do-
chází proto k zákonitému 
nedostatku odborných dìl-
nických profesí. Nejvìtší 
aktivity má SM 7 v souèasné 
dobì na stavbách Prosmy-

ky, kde bylo dokonèeno 1. vahadlo, 
dále na stavbì 514, most pøes Be-
rounku a Strakonickou, most pøes Husí 
potok na dálnici D47. Na Slovensku 
byly dokonèeny dva velké objekty 
C 224 a C 235 na D1 Mengusovce – 
Jánovce a byly zahájeny práce na obj. 
206 – vysouvaný most v Povážské 
Bystrici pro firmu Bögl a Krýsl.
Hydroservis získal velmi významnou 
zakázku v Rakousku, spuštìní ocelo-
vého mostu pro MCE Linz ve Vídni.
V pøípravì je zahájení pøedepnutí 4 vál-
cových nádrží pro D 7 Metrostav v Lou-
kovì. Tato technicky nároèná zakázka 
obsahuje 800 t pøedpínací výztuže. 
Pomìrnì zajímavý rok 2008 z pohledu 
realizace zakázek nám kazí ekono-
mické výsledky, silnì ovlivnìné prud-
kým navýšením ceny lan ve II. ètvrtletí, 
které naštìstí už nepokraèuje. Je sna-
hou celého kolektivu SM 7 tyto ne-
pøíznivé dopady eliminovat. Jak se nám 
to podaøí, ukáží výsledky spoleènosti 
v roce 2008.

2

Ke konci øíjna 
ukonèil certifikaèní 
orgán SLMOS-Q 
tøímìsíèní kolobìh 
pravidelných dozo-
rových auditù nad 
naším integrova-
ným systémem øí-

zení. Po sérii auditù technologií na 
stavbách a v provozovnách naší spo-
leènosti (specifikovaných døíve dle 
OKEÈ a požadavkù Ministerstva do-
pravy, nyní dle NACE kódù) probìhl 
závìreèný dvoudenní audit v sídle 
spoleènosti. 

První listopadový týden byly 
rovnìž zahájeny interní audity IMS. 
V tomto roce má premiéru to, že tyto 
audity provádí externí a skuteènì ne-
závislý pracovník. Nejde o to, nìkoho 
nachytat, jde o to, aby nedostatky, po-
kud se objeví, byly identifikovány a ná-
slednì odstranìny. Celkem bude pro-
vìøeno 32 staveb.

Aktuality 
z INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ØÍZENÍ 05-2008

1 3

Vladimír Brejcha

K 18. 11. jsme evidovali 10 pra-
covních úrazù. Po nepøíjemném za-
èátku roku, kdy jsme postupnì bìhem 
dvou týdnù zaznamenali 4 pracovní 
úrazy se vracíme k nastolenému trendu 
– trvalému snižování úrazovosti, resp. 
„nulové“ úrazovosti.

Z dùvodu uplatòování mostních dila-
taèních závìrù Maurer na stavbách, 
které provádí naše dceøiná spoleènost 
Stavby mostov na Slovensku, bylo 
zajištìno schválení tìchto výrobkù pro 
použití na slovenském trhu. Jedná se 
zejména o certifikaci mostních závìrù 
vyrábìných ve VOK Beroun (D80) 
a mostních závìrù D160 a vyšších 
vyrábìných u našeho partnera v Nì-
mecku. V tomto okamžiku jsou veškeré 
technicko - administrativní požadavky 
uplatòované slovenskými subjekty 
splnìné.

Pavel Kameník

ODDÌLENÍ KOMUNIKACE A PROPAGACE

Tak jsme zase o rok „dospìlejší“ a na 
mnì je opìt øada napsat pár øádek 
o tom, co se dìlo a dìje v oddìlení pro-
pagace a komunikace. Musím øíci, že 
mí kolegové, kteøí píší o probíhajících 
stavbách, mají ulehèenou úlohu v tom, 
že vezmou technickou zprávu a mají 
základ èlánku hotov. A každá stavba je 
jiná, tak se ani nemohou moc opakovat, 
i kdyby chtìli….
Ale zpìt k našemu oddìlení – rok nám 
ubìhl v pilné práci pro divize spo-
leènosti i pro naše partnery. Snažily 
jsme se a snažíme stále prezentovat 
naši spoleènost na veøejnosti tak, aby 
co nejvìtší okruh nejen odborníkù 
dostal do povìdomí název a znaèku 
SMP CZ jako synonymum pro kvalitu 
a solidnost. Snad jediné, co mì trochu 
mrzí, že nový název spoleènosti je stále 
brán jakou pouhá zkratka názvu 
„Stavby mostù Praha“. Právì když se 
snažíme, abychom byli vnímáni jako 
firma operující v mnoha oborech sta-
vitelství, zdá se, že historická remi-
niscence je trošku kontraproduktivní. 
Za uplynulé období se nám podaøilo 
rozdìlit do rùzných oblastí propagace 
firmy nemalé èástky. Domnívám se, že 
ve velké vìtšinì byly tyto prostøedky 
rozdìleny smysluplnì a napomohly ke 
zviditelnìní SMP CZ. A� už to bylo for-
mou obrázkové inzerce v odborných 
èasopisech, kde byly zároveò publiko-
vány èlánky o našich stavbách, nebo 
smlouvami o reklamì a propagaci, díky 
kterým se naše logo objevuje na spor-
tovních stadionech, na obleèení závod-
níkù, stáváme se partnery významných 
akcí, napø. Dnù stavitelství a architektu-
ry, Fóra èeského stavebnictví, èi od-
borných konferencí, kde prezentujeme 
své zkušenosti a úspìchy.

Nemalou èást našeho rozpoètu rozdì-
lujeme do oblasti pomoci potøebným. 
Snažíme se zahrnout do naší podpory 
celé spektrum subjektù, které by bez to-
ho nemohly sloužit svému úèelù. Pøi-
spíváme do oblasti školství, zdravot-
nictví, ústavùm peèujícím o dìti èi se-
niory apod.
Organizujeme jak akce pro naše za-
mìstnance (letní a zimní sportovní hry, 
vánoèní setkání, manažerská setkání 
apod.), tak i pro partnery, s nimiž úzce 
spolupracujeme. 
Snažíme se stále aktivnìji pracovat pro 
naše divize a všechny zamìstnance. 
Pravidelnì vydáváme firemní Zpravo-
daj, který se stále vyvíjí, zaøazujeme 
nové rubriky a chceme, aby se stal 
opravdovým „informátorem“ pro naše 
zamìstnance. Zde je velmi dùležitá 
úloha divizí – zajistit distribuci Zpravo-
daje na všechny stavby, všem, kteøí 
mají o nìj zájem.
Ve spolupráci s divizemi vydáváme pro-
pagaèní letáky hotových staveb, spolu-
pracujeme i na vydávání kalendáøe 
SMP CZ, který prezentuje významné 
stavby ze všech oborù naší èinnosti.
Stále èastìjší jsou promotion akce pøi 
zahajování èi ukonèování jednotlivých 
staveb. Již se nejedná pouze o stavby 
„velké“, ale vzhledem k tomu, že se 
stále více snažíme orientovat na 
potøeby krajù a obcí, slavnostnì pre-
zentujeme i stavby menšího rozsahu, 
ale o to dùležitìjší pro danou obec, 
mìsto, region.
Ani nevím, zda se mi podaøilo vyèerpat 
vše, co dnes a dennì øešíme a dìláme 
v našem oddìlení, ale ono to snad ani 
dost dobøe nejde. Ono je to u nás tak. 
Vždy, když se zdá, že vše, co bylo 
naplánováno, je vyøešeno èi za námi, 
objeví se nové a nové požadavky ze 
strany managementu èi jednotlivých 
divizí a „jedeme“ nanovo. A tak nám 
v pilné práci plyne rok a protože jeho 
konec se už opravdu blíží, dovolte mi, 
abych jménem našeho oddìlení Vám 
všem do toho nového popøála vše nej-
lepší, hodnì zdraví, štìstí a elánu do 
naší spoleèné práce.

Alice Roubíèková

POPISKY K FOTOGRAFIÍM
1 Objekt 224 - D1 Mengusovce – Jánovce
2 Most Banská Bystrica
3 Objekt 232 - D1 Mengusovce – Jánovce
4 Most pøes Husí potok na D47
5 Most pøes Labe - Prosmyky
6 Spouštìní ocelového mostu v Rakousku



Rekonstrukèní práce na paøížském 
metru RER linky C
Jako už každé léto po 10 rokù, firma 
Solétanche Bachy z VINCI Con-
struction renovuje jeden ze starších 
úsekù RER C. Letos se jednalo o tunel 
v centru mìsta mezi muzeem d´Orsay 
a Školou krásných umìní. Za pouhých 
šest týdnù bylo v úseku zapuštìno 
390 sloupù, které vyztuží staré základy 
stavby.

Lyonský kolektor
V rámci plánu obcí v okolí Lyonu filiálka 
CSM Solétanche Bachy z VINCI 
Construction realizuje nový kolektor 
dlouhý 966 metrù o prùmìru 2 metry. 
Kolektor byl vyhlouben jednorázovì za 
pouhé 4 mìsíce pomocí nejvìtšího 
užívaného razicího štítu ve Francii. 

Projekt PPP v Biarritz
VINCI Construction France se stala 
partnerem v projektu PPP „Cité de 
l´Océan et du Surf“ – v nové rekreaèní 
èásti mìsta Biarritz, na kterém se podílí 
i Moøské muzeum. VINCI Construction 
France zajistí projekt, financování, vý-
stavbu i údržbu komplexu obou staveb 
po dobu 30 let. Na výstavbu získá 
subvenci 12  M€ a roèní výnos cca 
2 M€. Komplex má být dokonèen kon-
cem r. 2010.

Èetnické stanice v pronájmu VINCI
Správa departementu Haute – Marne 
svìøila VINCI Construction France do 
pronájmu na 40 let šest èetnických sta-
nic. Za pronájem se VINCI Construc-
tion France zavázala opravit do pìti let 
ve všech budovách elektrické i vo-
dovodní sítì a topení a nadále se 
postarat o jejich údržbu a pøípadné 
další opravy.

Práce na železnièní trati
Železnièní tra� v departementu Ain na 
severovýchodì Francie se rekon-
struuje pro využití vlaky TGV, které jí 
mají projíždìt od prosince roku 2009. 
Spoleènost VINCI Eurovia Etanchéité 
opravila 6 starších železnièních staveb 
a postavila 4 nové. Položeno bylo 

22 000 m  povrchových smìsí.

ØÍJEN

Obchodní prostory v moderní 
paøížské ètvrti La Défense
VINCI Construction France dokonèuje 
stavbu La Tour Granite v La Défense, 
naproti které zaèíná s výstavbou dru-
hého komplexu kanceláøských budov 
pro Société Générale. Náklady na nové 
budovy, které budou hotovy do 18 mì-
sícù a kde bude i pìt obchodních sálù, 
pøevýší 75 M€. 

ilustraèní foto - administrativní budovy 
v La Défense

Nová akvizice VINCI ve Velké Británii
Firma PLC, filiálka VINCI Construction 
ve Velké Británii, koupila spoleènost 
TAYLOR Woodrow Construction, která 
podniká v široké oblasti pozemní 
výstavby, infrastruktur, železnice, letiš�, 
energetických sítí, zdravotnickém sek-
toru, v oblasti školství i ve správì budov 
a celkem zamìstnává 1 700 osob. 
VINCI, která podniká ve Velké Británii 
už 19 let, tak získává možnost dalšího 
rozvoje na jednom z nejdùležitìjších 
evropských trhù a rozšiøuje tak zábìr 
podnikání do dopravní infrastruktury, 
nebytové výstavby a správy budov.

Øecká pøehrada
Firma Hydroplus z VINCI Construction 
Grands Projets získala zakázku na vy-
tvoøení devíti nových ocelových pøíèek 
pro zapuštìní do hráze vodní elekt-
rárny Dafnozonora v západním Øecku. 
S novými úpravami bude možné zvýšit 

3kapacitu nádrže na 959 000 m . Jedná 
se o první podobný projekt firmy 
v Øecku.

Víceúèelové potrubí v Jižní Africe
Filiálka VINCI Construction Spiecapag 
bude v Jihoafrické republice mezi 
mìsty Durban a Johannesburg stavìt 
víceúèelové potrubí pro naftu i kerosen 
v délce 550 kilometrù.
Zakázka je v cenì 105 M€. 

Káhirské metro
V místì budoucí stanice metra, kde za-
èaly hloubicí práce, pokøtili zástupci 
VINCI Construction Grands Projets 
a egyptské vlády nový razicí stroj 
Cleopatra. První ze ètyø plánovaných 
etap výstavby linky metra – 4,5kilo-
metrový úsek s pìti podzemními 
stanicemi – má být hotový v roce 2010. 
Tato linka v délce 30 kilometrù protne 
mìsto od východu na západ a propojí 
letištì u Héliopolis s mìstskými èástmi 
na levém bøehu Nilu.

Tramvaj ve Spojených arabských 
emirátech
V rámci výstavby 10kilometrové tram-
vajové trati u Dubaje bude firma 
Freyssinet, filiálka VINCI Construction, 
projektovat a realizovat dvì díla: 
2,5kilometrovou trasu podél silnice 
Sheikh Zayed a 400metrový most nad 
kanálem Madina Jumeira.

Most v Indii
Firma Freyssinet z VINCI Construction 
staví u mìsta Kota první visutý most 
v zemi, který má být otevøen v roce 
2010. Pøi stavbì bude použito 185 tun 
pøedpínací oceli a 755 tun lan. 

Dálnièní køižovatka v Trinidadu – 
Tobago
VINCI Construction Grands Projets 
dokonèilo posunutí posledního dílu 
kovové konstrukce na hlavní èásti 
dálnièní køižovatky ve státì Trinidad – 
Tobago v Karibiku.
Konstrukce o váze 2 500 tun, délce 
600 metrù a šíøce 16 metrù byla pøe-
místìna dvìma ukotvenými hy-
draulickými zvedáky. Dalšími kroky po 
demontáži zvedacího zaøízení a jeho 
nahrazení definitivními podpìrami 
bude položení prefabrikovaných dlaž-
dic, úprava vozovky a dokonèení vrchní 
stavby. S odevzdáním hotové stavby 
se poèítá zaèátkem roku 2009.

Ropovod v Kolumbii
Firma VINCI Construction Spiecapag – 
Entrepose Contracting má 70 M€ za- 

kázku na stavbu ropovodu 235 kilo-
metrù dlouhého a o prùmìru 25 palcù, 
který spojí ropné nalezištì v provincii 
Meta s mìstem Monterrey. Jde o první 
kontrakt firmy Entrepose v Jižní 
Americe. Dokonèení se pøedpokládá 
v záøí 2009.

Cementárny v Maroku
Sogea Satom – VINCI Construction 
Filiales Internationales – bude stavìt 
dvì cementárny na jihovýchodì Maro-
ka. Práce v cenì 75 M€ potrvají 24 mì-
sícù.

Nadace VINCI v Èeské republice
Koncem února 2008 byla v Èeské 
republice založena Nadace VINCI,

«sestra» Podnikové nadace VINCI pro 
mìsto. První schùze pøedstavenstva se 
konala 11. bøezna a již 17. èervna vý-
bìrová komise Nadace odsouhlasila 
financování projektu „Náš region, naše 
zemì“, usilujícího mj. o vìtší kontakt 
mezi mìsty a venkovem. Èlenové fran-
couzské Nadace VINCI jsou zastou-
peni i v pøedstavenstvu èeské Nadace, 
která je ze 40 % financována ma-
teøskou Nadací. Vytvoøení této nadace 
je prvním krokem k dalšímu rozvoji me-
zinárodní spolupráce. Další informace 
na webu: 

Yvonna Pekárková

www.nadacevinci.cz.

Kronika 2003 - 2008
Tak, jako se letošní rok blíží ke svému závìru, i my v našem putování kronikou 
spoleènosti jsme dorazili až do souèasnosti a tím i ke konci této rubriky, která 
nás provázela všemi letošními èísly našeho Zpravodaje. V tomto období se 
zaèínají objevovat pomalu i jiné než mostní stavby, montují se protihlukové 
stìny, provádíme vodohospodáøské stavby podílíme se na stavbách tunelù. 
Zaèíná se tak projevovat naše snaha být všestrannou stavební spoleèností.

Dálnice D1 Brno-Kromìøíž-Lipník 
nad Beèvou

SOD 207 Vyškov-Moøice

SOD 209 Vyškov-Moøice

Zde jsme provádìli 3 mosty vèetnì 
spodní stavby:

Zahájení 10/02, dokonèení 06/04. 
Jedná se o 4polový monolitický, 
dodateènì podélnì pøedpjatý betonový 
dvoutrám. Každý most má svou 
samostatnou konstrukci. Rozpìtí 
nosné konstrukce levého mostu je 
24,90+34,86+34,86+24,90 m, pravého 
mostu 25,04+35,13+35,13+29,09 m. 
Betonáž byla provádìna na pevné 
skruži.
Stavìli: P. Nìmejc, M. Žouželka

Zahájení 10/02, dokonèení 08/03. Most 
pøes Medlovický potok a polní cestu se 
skládá ze dvou samostatných mostù. 
Nosná konstrukce je dvoutrámová 
jednopolová z dodateènì pøedpjatého 
betonu. Rozpìtí mostù je 25,30 m.

konstrukce je monolitická deska o pìti 
polích z pøedpjatého betonu. Délka 
mostu je 71,79 m, šíøka pak 14,10 m.
Stavìli: P. Nìmejc, P. Veselý

Zahájena 10/01, dokonèena 10/04. 
Demontáž mostu (nosníky I 4x41 m), 
vybudování nového mostu vèetnì
spodní stavby. Nosná konstrukce 
pøedpjatý monolitický dvoutrám o pìti 
polích, betonáž na pevné skruži. Délka 
mostu 216,8 m, šíøka 35,15 m.
Stavìli: L. Šmíd, M. Svoboda

Zahájení 03/03, dokonèení 11/04. Most 
na dálnici – nosná konstrukce 
železobetonová monolitická pøedpjatá, 
betonáž na pevné skruži s pojízdným 
bednìním. Most o 13 polích, celkové 
délky 470,076 m.
Stavìli: A. Herzán, ing. Mráèek 

Rekonstrukce mostu pøes Berounku 
(Praha – Lahovice)

D3 Èekanice (Tábor)

SOD 210 Vyškov-Moøice
Zahájení 06/03, dokonèení 06/04. Most 
na silnici II/428 pøes D1. Nosná 

Most Lahovice

D3, most ÈekaniceD1, most Moøice



Protihlukové stìny

Zahájení 06/02, dokonèení 08/03. PHS 
délky 506,5 m, délka pole 6 m. Stìna je  
tvoøena z betonových sloupkù „H“ 
a dvouvrstvých prefabrikovaných pa-
nelù.
Stavìl: P. Høebejk

Zahájena 10/02, dokonèena 12/03. 
Stìna dlouhá 1 095,6 m, vysoká min. 
3 m nad niveletou je tvoøena ocelovými 
sloupky, železobetonovými soklovými 
panely a pohltivými panely.
Stavìl: M. Žouželka

Zahájení 09/03, dokonèení 11/03. 
Stìna délky 832 m s délkou pole 6 m, 
výškou stìny od 2,6 do 5,2 m je tvoøena 
ŽB sloupky a stìnovými a soklovými 
panely Liadur.
Stavìl: J. Diviš

Vodohospodáøské stavby

V prùbìhu 2 mìsícù potápìèskou tech-
nikou a pomocí vodního bagru byly od-
stranìny naplaveniny, opravena 
elektroktroinstalace a limnigraf a opra-
veno betonové zábradlí náplavky v dél-
ce 70 m.
Stavìl: P. Veèerka

Zahájení 10/03, dokonèení 12/03. 
Oprava pøístupových lávek vèetnì 
jejich demontáže a úpravy oc. kon-
strukce. Výroba nové lávky a oprava 
oplocení a vrat objektu.
Stavìl: P. Veèerka

První probìhla v letech 2004 – 2005, 
druhá pak 2006 – 2007. Vodní koryto 
bylo rekonstruováno po povodni – 
vyborány staré zdi, poté znovu vy-
zdìno, postaveny pøehrážky z kamene 
a dno vyskládáno upraveným ka-
menem.

(05/06 – 11/06)
Bylo provedeno odbourání poško-
zených povrchù betonù, ošetøení oce-
lových konstrukcí a výztuže a ná-
sledná reprofilace materiály na ce-
mentové bázi, dotìsnìní dilataèních 
spár. Souèástí dodávky byla i oprava 
støechy a výmìna oken v budovì.

Zahájení 05/04, dokonèení 05/06. 
Pøedmìtem stavby byla rekonstrukce 
kalového a chemického hospodáøství, 
úprava dávkování chemikálií, pískové 
filtrace a souvisejících provozù. Pøed-
mìtem stavby „vodní øad Želenice-
Bílina“ byla rekonstrukce èásti pøí-

Doubí – Horní Hanychov (Liberec) 

D1 Vyškov-Moøice 

D1 Hvìzdonice 

Štìchovice – oprava plavebního kanálu 
po povodni

Praha – Modøany – Oprava plavební 
komory po povodni

Dubská Bystøice – rekonstrukce ve 
dvou etapách

Vodní dílo Slapy – Oprava nepøe-
lévaných polí 

Úpravna vody Hradištì (Most)

D47 MÚK Rudná – Hrušov 

Most pøes Radbuzu (Tyršùv Sad – 
Sukova Plzeò)

Zahájení 03/04, dokonèení 11/08. 
Mosty na rondelu MÚK Rudná pøes 
Bílovickou, ÈD a dálnici. Jedná se 
o monolitické trámy s oboustrannými 
konzolami, ètyøi mosty v km 146,600-
153,054.
Stavìli: P. Nìmejc, ing. Fuks, M. No-
vák, Fabiánek

Zahájení 07/02, dokonèení 10/04. 
Nosná konstrukce je spojitý nosník 
konstantní výšky z pøedpjatého betonu 
a je tvoøena dvìma rovnobìžnými 
konstrukcemi. Provádìno letmou 
montáží z celkem 244 ks segmentù. 
Délka mostu 277,50 m, 6 polí.
Stavìli: R. Vraštil, V. Vlèek

D5, most pøes Úhlavu
D5 Most pøes Úhlavu
Zahájení 11/03, dokonèení 11/06. 
Nosnou konstrukci tvoøí pøedpjatý ko-
morový nosník montovaný ze segmen-
tù výšky 3 m (celkem 2 x 192 ks). Most 
o 9 polích s rozpìtím 35+4x50+ 
54+58+46+35 m. 
Stavìli: R. Vraštil, V. Vlèek

D47 MÚK Rudná - Hrušov, 
foto z výstavby v r. 2006

Most pøes Radbuzu, 
Tyršùv Sad - Sukova Plzeò

Soubor staveb na pøeložce I/7 Cho-
mutov – Køimov – státní hranice 
(2001 – 2007)

Segmentový most Chmelda (2001 – 
2004)

Celkem 5 objektù, z nichž vynikají 
Chmelda a Haèka.

Letmo montovaný ve dvou pasech 
komorového prùøezu, pøedepnutý vol- 

Segmentový most Chmelda

nými kabely. Spojitý nosník o 13 po-
lích. Nosná konstrukce z 602 ks 
segmentù F1, délky 2,2 m. Délka pøe-
mostìní 657,8 m, šíøka mostu 23,5 m.
Stavìli: J. Richtr, S. Nevrlý

Letmo betonovaný ètyøpolový most 
s rozpìtím polí 60+106+106+60 m, 
výška nad terénem 62 m. V pøíèném 
øezu se jedná o jednokomorovou 
konstrukci o vnìjší šíøce komory 10 m 
s konzolami délky 5,9 m. Výška nosné 
konstrukce se mìní od 6,25 m nad pilíøi 
po 2,65 m v polích a nad opìrami. 
Délka pøemostìní je 336 m, šíøka

Most pøes údolí potoka Haèka (2005 – 
2007)

Most pøes údolí potoka Haèka

mostu 22,32 m.
Stavìli: J. Richtr, P. Popsimov

Úsek Osièky-Hradec Králové – celkem 
5 mostních objektù – všechny 
pøemostìní dálnice, z nichž nejvìtší byl 
nadjezd pøeložky silnice III/32312 –

Soubor staveb na D11 (2003 – 2007)

D11, úsek Dobšice - Chýš�

Vodní dílo Slapy - oprava nepøelévaných polí

Tunely
(06/02 – 08/03)

Tunel mìstského okruhu v Praze – 
úsek Radlická – Strahovský tunel. Jde 
o dva soubìžné tunely, z nichž západní 
mìøí 653 m, východní pak 629 m. Pøed-
mìtem naší dodávky byla obezdívka 
a betonáž horní klenby tunelù.
Stavìli: ing. Mráèek a M. Svoboda

 (04/03 – 11/03)
. Jedná se 

o zakrytou èást silnice monolitickou tu-
nelovou klenbou, postupnì betono-
vanou z dílù délky 12 m na pevné skru-
ži. Délka tunelu 304 m. 
Stavìli: A. Herzán, ing. Poláèek

Mrázovka 

Jihlava
Tunel na obchvatu mìsta

ÚV Hradištì

4polový most s rozpìtím polí 14,5+
20+20+14,5 m. Dalším objektem zde 
byla protihluková stìna délky 840 m 
z pohltivých panelù.
Stavìl: L. Borový, L. Lobík

Úsek Dobšice-Chýš� – celkem 4 mostní 
objekty – všechny 4polové mosty 
betonované na pevné skruži jako dál-
nièní nadjezdy.
Stavìli: stav. Bartoš, L. Hejduk, ing. Ka-
co

Panenská (06/04 – 09/05)
Na dálnici D8 v blízkosti hranic se SRN. 
Provádìli jsme definitivní ostìní ze 
železobetonu v pravé tunelové troubì. 
Výztuž je provedena jako samostatná, 
tvoøí ji 5 pøíhradových nosníkù ve tvaru 
horní klenby, které jsou k sobì v místì 
krajních kozlíkù pevnì spojeny. Délka 
tubusu je 2 030 m.
Stavìli: P. Jelínek, Jar. Svoboda

vodního øadu mezi Želenicemi až po 
armaturní šachtu pøed elektrárnou 
Ledvice.
Stavìl: M. Ma�ocha

V tomto období se stavìlo a staví po 
celé republice – od novostaveb 
mostních konstrukcí, pøes lávky pro 
pìší po rekonstrukce malých i vel-
kých mostù. Úspìšnì se rozvíjejí no-
vé oblasti našich èinností – vodo-
hospodáøské stavby, speciální sa-
naèní èinnosti, rozšiøuje se sorti-
ment výrobkù naší prefy v Brandýse 
i výrobny ocelových konstrukcí 

D8, tunel Panenská

Tunel na prùtahu Jihlavou



vydává SMP CZ, a. s., Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6, tel.: +420 222 185 111, fax.: + 420 222 325 292, web: www.smp.cz
Redakèní rada: Martin Doksanský, Pavel Kameník, Václav Krauz, Alice Roubíèková, Vlastimil Vavøín
Grafická úprava: Jarina Šimùnková, fotografie: Josef Hebr (e-mail: josef.hebr@quick.cz) a autoøi èlánkù
Vychází: listopad 2008

...MOJMÍRA VOLFA
z divize

vodohospodáøských staveb

1. Máte nìjaké 
životní motto?

„Boží mlýny melou po-
malu, ale jistì“.

2. Vzpomenete si na stavební 
projekt, který byl ve vaší kariéøe klí-
èový?
Dùležitá byla každá stavba, na které 
jsem se podílel, ale pro mì nejdù-
ležitìjší asi byla stavba EPRU – Me-
zisklad energosádrovce. Ta mi dala do 
praxe i do života moc.
 
3. Co vás v práci nejvíce moti-
vuje?
Když stavba „jede“, je to velká radost 
a pro mì osobnì znaèné vnitøní uspo-
kojení. Další motivací jsou, samo-
zøejmì, peníze, ale to je takové velmi 
pøíjemné „nìco navíc“.

4. Na jakém aktuálním projektu 
pracujete a èím je pro vás zajímavý?
V souèasnosti stø. 5100 realizuje 
stavbu „Varnsdorf-rekonstrukce ÈOV“. 
Mohu se, pochopitelnì, rozpovídat 
o tom, že je to stavba velmi nároèná, 
nebo� 175 MKè aktivity za rok na re-
konstrukci za plného provozu není žád-
ná sranda, ale to není to nejdùležitìjší. 
Nejdùležitìjší je pro mì zpùsob, jakým 
se nám daøí tuhle stavbu realizovat. Po-
vedlo se mi vybudovat od základù úpl-
nì nové støedisko a vybrat si tým spo-
lupracovníkù, kterým naprosto dùvìøuji 
a mùžeme se na sebe navzájem na-
prosto spolehnout. Zkrátka táhneme za 

jeden provaz a to je deviza do budou-
cnosti nejen pro mì, ale i pro divizi a ce-
lou firmu.

5. Jakou jste naposledy èetl 
knihu, nebo mìl nìjaký jiný kulturní 
zážitek, film nebo divadlo?
Èas je mùj nepøítel, ale na knížku si 
vždy udìlám chvilku. Mám rád sci-fi 
a teï jsem doèetl (asi popáté) Ende-
rovu hru. Skvìlá kniha, moc doporuèuji.

6. Co pro vás ve vašem osob-
ním životì znamená rodinné zá-
zemí?
Rodina je, samozøejmì, to nejdù-
ležitìjší pro velkou vìtšinu lidí. V tomto 
pøípadì jsem, pomìrnì výjimeènì, za-
stáncem vìtšinového názoru.

7. Mìl jste nìjaký klukovský 
sen, který se vám splnil?
Ten sen stále mám, ale prozradit ho 
nemùžu. To by se mi pak tøeba nesplnil.

V sobotu dne 25. øíjna probìhl další 
roèník hokejového turnaje CON-
STRUCTION CUP, kde jsme obhajovali 
tøetí místo z loòského roèníku. Turnaj 
není žádná procházka rùžovým sadem, 
všem dá poøádnì zabrat. Posuïte 
sami:
nejdøive probíhaly zápasy ve skupinì 
(4+1) každý s každým 2x. První 2 týmy 
postupovaly do finále, další hrály 
o 3. místo.  
Naše bilance ve skupinì byla více než 
skvostná: 
2 vítìzství proti Tondachu, se Zoomem 
1 vítìzství a 1 remíza a pozdìjšího 
vítìze – Metrostav jsme porazili 2x. Pro 
vítìzství byli hráèi našeho týmu ochotni  

Nejenom beton, ale i golf

mùže spojovat dvì významné stavební 
skupiny. Jenom pro upøesnìní - sku-
pina Èeskomoravský beton patøí mezi 
naše nejvìtší dodavatele betonu, kte-
rého nám roènì dodá v hodnotì pøe-
vyšující 20 mil. Kè. 
A nyní od betonu ke golfu. Krásného 
øíjnového dne za ideálního golfového 
poèasí probìhl na golfovém høišti Èer-
tovo Bøemeno turnaj mezi deseti-
èlennými družstvy skupiny Èesko-
moravský beton a skupiny VINCI. Hrála 
se jamková hra, stejnì jako v nej-
známìjším utkání družstev Evropy 
a Ameriky tzv. Ryder cup. Družstvo 
VINCI složené z hráèù SMP CZ a Sta-
veb silnic a železnic bojovalo stateènì, 
ale hráèùm reprezentujícím Èesko-
moravský beton, jejichž golfové zkuše-
nosti byly na vyšší úrovni, podlehlo vý-
razným rozdílem. Žádná naše dvojice 
nedala svoji kùži zadarmo, ale bojovala 
tak, že soupeøi nestaèilo k vítìzství na 
jamce zahrát jeden úder pod par jamky 
(normu jamky). Vítìzové si odnesli 
velký putovní pohár a jejich kapitán
odešel z turnaje, stejnì jako v pravém 
Ryder cupu, v zeleném saku. 

ZAKONÈENÍ KRONIKY

Od roku 2007 byla ve Zpravodaji zve-
øejòována naše historie v mostním 
stavitelství na pøíkladech celé øady ve-
lice zajímavých technicky i esteticky 
nároèných mostních staveb, které jas-
nì dokumentovaly úroveò dnešního 
SMP CZ a hlavnì jeho pøedchùdcù, 
SSŽ – závod 2 mosty, Staveb mostù 
Praha a SMP Construction.
Myslím si, že tato pøipomenutí naší 
minulosti bychom nemìli pøejít bez 

v Berounì. V neposlední øadì musím 
zmínit i novì zaøazený obor – prù-
myslové stavby, kde úspìšnì „pro-
plouváme“ úskalími spojenými 
s komplexní rekonstrukcí Elektrárny 
Tušimice II.

Nebudu se zde zmiòovat o našich stav-
bách z posledních dvou let tohoto ob-
dobí, protože si myslím, že je máme 
všichni v èerstvé pamìti z èlánkù v na-
šem Zpravodaji.
A tak na závìr bych chtìla dát slovo 
tomu, který podle mého názoru má 
stále co øíci – ing. V. Brejchovi.

povšimnutí. Vždy� takové vìci, jakými 
jsou tradice, dovednost, technická úro-
veò, postavení firmy ve spoleènosti, 
progrese by nás nemìly nechat 
lhostejnými. 
Náš mostní závod byl po celé období 
své existence na èele mezi svými mo-
staøskými konkurenty. Mùžeme klidnì 
øíci, že drtivá vìtšina mostních techno-
logií pøijatých ve svìtì byla poprvé uve-
dena na náš trh prostøednictvím naší 
spoleènosti. Dále platilo, že nejvìtší 
mostní stavby byly realizovány buï 
naší spoleèností nebo sdruženími, ve 
kterém jsme mìli postavení lídra. Bo-
hužel v posledních letech tuto pozici 
ztrácíme. I když víme, že jednou z pøí-
èin je složitá situace na trhu inže-
nýrských staveb. Myslím si, že je to ve-
liká škoda. Být v nìjaké specializaci 
jednièkou pøináší nejen propagaèní, ale 
hlavnì obchodní prospìch. A tak dou-
fám, že už v blízké budoucnosti se po-
daøí našemu mostnímu kolektivu, dopl-
nìnému o nové tváøe, vrátit naši 
mostaøskou dovednost zpìt na výsluní, 
kam vzhledem ke své tradici a historii 
urèitì patøí.

Vladimír Brejcha

Tato zdaøilá akce vedle zjevného spor-
tovního zážitku pøinesla i vzájemné 
seznámení a navázání kontaktù mezi 
zástupci obchodních partnerù. A pro-
tože se akce líbila, slíbili jsme si, že 
pøíští rok turnaj zopakujeme. 
Naše družstvo složené pøedevším ze 
zaèínajících golfistù (Josef Richtr, Lu-
dìk Borový, Jiøí Šimùnek, Luboš Lobík 
a Aleš Frána) má nyní rok èasu na usi-
lovný trénink a získání potøebných 
hráèských zkušeností. Pokud by ani to 
nestaèilo, navrhneme úpravu pravidel 
turnaje tak, aby naše družstvo bylo 
soupeøi alespoò dùstojným partnerem, 
pokud turnaj pøímo nevyhrajeme.

Aleš Frána

obìtovat témìø vše, nìkteøí bojovali i za 
cenu prolití vlastní krve.
Do finále jsme tedy šli z prvního místa, 
bohužel jsme v nìm i pøes výborný 
výkon prohráli tìsnì 2:1, pøièemž 
Metrostav se musel do poslední 
sekundy strachovat o výsledek. 
Zvláštní podìkování patøí našemu 
samozvanému couchi a hecíøi Petrovi 
Závadskému a také našemu kamera-
manovi Jindrovi Jindrovi, který vše 
peèlivì dokumentoval.
Za zmínku stojí, že týmy Metrostavu 
a Zoomu mìly ve svých øadách bývalé 
hokejisty (jeden dokonce hrál i extraligu 
- po finále jsme dostali nabídku zahrát 
si proti nim pøátelský zápas, takže 
uvidíme).

Milan Vrabec

CONSTRUCTION CUP 2008


