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ROÈNÍK X.

Léto nám skonèilo, den se krátí a pomalu 
se zaèínáme pøipravovat na konec roku 
a na období vánoèních svátkù. Zaèínáme 
také pomalu bilancovat výsledky letošní-
ho roku. Firmy bilancují pøedpokládaný 
obrat v letošním roce, hospodáøský vý-
sledek a hlavnì zásobu práce a vyhlídky 
do roku pøíštího a dalších let. Vìtšinì sta-
vebních firem se zásoba práce snižuje 
a je zøejmé, že bude tøeba na novou si-
tuaci reagovat. I my se snažíme pøipravit 
naši spoleènost na zlé èasy, které jsou 
pøed námi. Kritická je situace zejména 
v dopravním stavitelství – v oblasti, která 
byla dlouhá léta ve stavebnictví nejdy-
namiètìjší. Proto také pøed lety celá øada 
spoleèností diverzifikovala do této 
oblasti a dnes bude možná spousta firem 
tuto oblast opouštìt. Ceny zakázek kle-
sají, firmy nabízí ceny ne s nulovým 
ziskem, ale s plánovanou ztrátou. Velké 
firmy se snaží maximálnì využívat vlast-
ní kapacity, výraznì se omezuje zadá-
vání zakázek subdodavatelùm, a když už 
se tak stane, tak se obvykle jedná o vý-
mìnný obchod. 
Pøed rokem jsme si mysleli, že krize 
skonèí v letošním roce a že se sta-
vebnictví pomalu odrazí ode dna, ale za-
tím tomu nic nenasvìdèuje. Spíš na-
opak. V silnièním stavitelství nebyla vy-
psána více než dva roky žádná velká 
soutìž, zakázky (vìtšinou malého roz-
sahu) vypisují pouze kraje. Vedení sta-

vebních firem se snaží 
na tuto situaci rea-
govat. I proto jsme za-
hájili spolupráci s ex-
terním konzultantem 
analýzu na téma 
„Obchodní èinnost”.
Ten následnì doporu-
èil celou øadu opatøe-
ní, která by mìla vést k posílení oblasti 
obchodu. V souèasné dobì probíhá pro-
ces, který povede k postupné implemen-
taci závìrù, uvedených v analýze.
Možnou cestu ke zlepšení souèasné 
situace vidím také v možnosti nabízet 
zadavatelùm pomoc se spolufinanco-
váním stavebních zakázek. Celá øada 
projektù se buï odkládá, nebo se vùbec 
nerealizuje právì kvùli nedostatku fi-
nanèních prostøedkù. Kapitola sama pro 
sebe pak jsou projekty PPP. Pøekonat 
obavy z neznámého se u nás v Èeské re-
publice jeví jako nemožné. Mnozí uvažují 
také o práci v zahranièí. Expanze do za-
hranièí asi nevyøeší naše problémy, ale je 
tøeba o ní vážnì uvažovat. 
Je zøejmé, že celá øada stavebních spo-
leèností, velkých i malých, bude mít 
v nejbližších letech existenèní problémy. 
Doufáme, že naše firma absolvuje toto 
nelehké období úspìšnì a vyjde z krize 
ozdravená a posílená.

Jan Jech

K 21. 9. byly dokonèeny externí audity 
Integrovaného manažerského systému 
pro oblast jakosti, BOZP a ochrany ži-
votního prostøedí pro jednotlivé reali-
zaèní procesy od betonáží po inženýr-
skou èinnost. 

22. - 23. 9. se uskuteènily letní spor-
tovní hry spoleèností SMP a Prùmstav.  
Jejich rostoucí oblibu dokládá stále se 
zvyšující poèet úèastníkù. Letos to bylo 
115 sportujících v 6 sportech – volejbalu, 
nohejbalu, tenisu, ping-pongu, fotbalu 
a beachi. 

K 27. 9. byly dokonèeny naše mostní 
objekty na výstavbì silnice R1 Nitra – 
Banská Bystrica ve Slovenské republice 
v úseku Selenec – Beladice. 

21. 9. se uskuteènilo jednání Správní 
rady Sdružení pro výstavbu silnic Praha. 
Mimo bìžného programu týkajícího se 
vnitøního chodu Sdružení byli úèastníci 
seznámeni se zmìnami na ØSD ÈR, které 
pøednesl ing. René Poruba, povìøený øí-
zením této organizace. Pro všechny pøí-
tomné bylo milým pøekvapením jeho 
konstruktivní a vstøícné vystoupení.

23. 9. se skupina našich vývojových pra-
covníkù zúèastnila vyhodnocení soutìže 
INOVACE VINCI 2011 v regionu støední 
Evropa. Náš tým pøevzal ocenìní za nej-
lepší poèin v kategorii „Materiály, po-
stupy, technologie”, za návrh a uplatnìní 
prefabrikátù z vláknobetonu.

Zde jsme 
realizovali ètyøi velké dálnièní mosty 
a vìtší množství menších mostù.

Tento úsek byl slavnostnì uveden do 
provozu dne 28.10. 

Ve dnech 11. a 12. 10. probìhla Silnièní 
konference, tentokrát ve Zlínì, jejímž 
jsme každý rok partnerem.

3. 10. jsme uložili první z celkového 
množství 252 kusù segmentù nosné 
konstrukce pravého mostu Prackovice 
na dálnici D8 Praha-Ústí nad Labem. 
Pøedpoklad dokonèení montáže je 
v kvìtnu 2012.

18. 10. se uskuteènilo tøetí manažerské 
setkání. Na tomto jednodenním jednání 
byl hlavním tématem výhled hospoda-
øení do konce roku a pøíprava plánu 
2012.

V pátek 23. záøí 2011 probìhlo ve Frank-
furtu nad Mohanem slavnostní pøedání 
cen vítìzùm soutìže Inovace VINCI 
2011 pro region støední Evropa. Pøedání 
cen se konalo v dùstojném prostøedí 
„Palais im ZOO” a doprovázelo ho krásné 
sluneèné poèasí.

V kategorii Materiály, postupy, technolo-
gie získala 1. místo SMP CZ za projekt 

. Je nutno dodat, že 
projekt byl vítìzem z pøihlášených 47 ná-
vrhù v této kategorii.

„Prefabrikovaná øímsa z vláknobe-
tonu pro mosty”

Cenu obdržel autorský kolektiv vedený 
ing. Brejchou v sestavì: Ing. Vladimír 
Brejcha, Ing. Ivan Batal, Ing. Josef Malu-
šek, Ing. Karel Èuda a Ing. Jaroslav Kob-
za, CSc. 

Je to urèitì dobrá vizitka pro firmu, ale 
i pro partu lidí, která øeší využití vláko-
nobetonu pro naše výrobky ve VMS, ale 
i na našich stavbách. 

INNOVATION VINCI 2011

Vladimír Brejcha

zleva: Josef Malušek, Vladimír Brejcha, Ivan Batal

zleva: Josef Malušek , Jaroslav Kobza, Vladimír 
Brejcha, pøedávající Milan Valenta a Ivan Batal
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Pavel Kameník
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Také máte rádi ten 
pocit, když se Vám nìco 
podaøí? Když koneènì 
odklidíte pomyslného 
kostlivce ze skøínì? 
Když nìco dokonèíte 
a po nìkolika dnech, èi týdnech máte za-
se uklizený stùl? Vìøte, do tohoto pocitu 
vítìzství jste se nedostali náhodou…

V jedné manažerské pøíruèce jsem se 
doèetl, že vše, co dìláme, je z pohledu 
významnosti buï dùležité nebo nedùle-
žité a z pohledu èasu buï naléhavé ne-
bo nenaléhavé. Budeme-li tuto hlubo-
kou pravdu vnímat jako pevnì daný fakt, 
tak mùžeme v podstatì pracovat pouze 
ve ètyøech následujících oblastech èin-
ností:

   a)  èinnosti dùležité a naléhavé,
   b)  èinnosti dùležité a nenaléhavé, 
   c)  èinnosti nedùležité, ale naléhavé
   d)  èinnosti nedùležité a nenaléhavé.

Pøímoèarost a logiku této úvahy mùže-
me pokazit pouze ryze èeským pøemí-
táním nad tím, že nic není úplnì dùle-
žité, nebo úplnì nedùležité, a že nic také 
není úplnì naléhavé nebo úplnì nenalé-
havé. V podstatì existuje riziko splynutí 
všech výše uvedených skupin a vytvoøe-
ní jedné superskupiny dùležitých a nalé-
havých èinností, a nebo naopak riziko 
zjištìní, že nic není dùležité a natož na-
léhavé… Touto okrajovou „švejkovskou“ 
alternativou se nezabývejme, pøedpo-
kládejme, že každý prùmìrnì inteli-
gentní èlovìk si priority dùležitosti a na-
léhavosti nastavit dokáže.

Existuje celá øada dùvodù, proè dìláme 
to èi ono a proè nìco upøednostòujeme 
na úkor nìèeho jiného, ale v okamžiku, 
když už je vše hotové a dostaví se ten 
sladký pocit osobního triumfu, pak témìø 
vždy stojí za tímto úspìchem efektiv-
nost. Být efektivní znamená dávat to dù-
ležité na první místo. Nepochybuji o tom, 
že naprostá vìtšina z nás ví, co je dùle-
žité a také to dùležité bezodkladnì øeší, 
ale každý pracovní den pøinese alespoò 
jeden „hoøák“, který je tøeba rychle (nej-
lépe okamžitì) øešit, a tak, aniž bychom 
chtìli, dostáváme se pod tlak termínù, 
do oblastí krizí a stresù, což je špatné. 
Nestaèí tedy dávat to dùležité na první 
místo – spokojení a š�astní budeme 
teprve tehdy, když budeme øešit dùležité 
úkoly nikoliv pod tlakem, ale s rozvahou 
a komplexnì (rozumìjme ještì pøed tím, 
než zaène být pozdì)…

Osvojíme-li si výše uvedené zásady, 
zbude nám už jenom ten poslední 
drobný problém – a to je „zbavení se 
restù“. Neobhajujme se tím, že bychom 
se logicky radìji vìnovali èinnostem 
nenaléhavým, ale že ty naléhavé mají 
pøednost, to je koneckoncù pravda, ale 
zkusme to jednou provždy „pøetlaèit“. 
Vyèistìme si stùl a oddávejme se pouze 
dobrým pocitùm z dobøe vykonané prá-
ce odvedené nikoliv pod tlakem, ale 
s rozmyslem a vèas. Pøíznivì se to odra-
zí i na našem zdraví. 

Blíží se závìr roku, a tak jedno novo-
roèní pøedsevzetí mùže být i o tom, že už 
žádného kostlivce do skøínì nezavøeme. 
Ještì pøed tím však udìlejme vše proto, 
aby doba adventu i Vánoc nebyla nalé-
havou honbou za splnìním neèeho dù-
ležitého. To pøece advent ani Vánoce 
nejsou…

I/66 Severní obchvat 
Banské Bystrice

O této stavbì jsme již psali 
v jednom z pøedcházejících vy-
dání našeho „Mostaøe”, a proto 
se nebudeme široce rozepiso-
vat o nìèem, co již bylo publi-
kované. Snad jen pro ty, kteøí 
pøedcházející èlánek neèetli, 
nebo pro pøipomenutí uvádí-
me základní údaje o této stav-
bì. Jde o projekt PPP – ry-
chlostní komunikace R1, který 
realizuje Granvia Construc-
tion, s. r. o. Jedná se o první 
projekt veøejnì-soukromého 
partnerství (Public Private 
Partnership) tohoto rozsahu 
na Slovensku. Je rozdìlen na 

4 úseky, první zaèíná u Nit-
ry a poslední v Banské 
Bystrici.
A právì na tomto posled-
ním, ètvrtém úseku se na-
chází stavba našeho støe-
diska. 

Napsali jsme stavba, ale vlast-
nì jde o soubor staveb – 5 sta-
vebních objektù, z nichž 4 tvoøí 
mimoúrovòovou køižovatku 
pøes Rudlovské údolí a potok 
v intravilánu Banské Bystrice 
(SO 211, 212, 213 a 214).
Pátým je samostatný objekt na 
konci mìsta smìrem na Brez-
no (SO 221). Jen struènì vám 
popíšeme tyto stavební objek-
ty.

– dva mosty o sedmi polích, 
spojité, dodateènì pøedpjaté 
trámy s nábìhy u pilíøù, délka 
pravého mostu je 273,6 m, 
délka levého mostu 266,7 m

 
– prodloužení betonové klenby 

SO 211 

SO 212

podjezdu železnièní trati s dél-
kou 22 m

 
– sjezd z objektu SO 211 s dél-
kou pøemostìní 63 m

 
– nájezd na levý most stejné 
konstrukce jako SO 211 s dél-
kou pøemostìní 223 m

 
– most o ètyøech polích, 
spojitá deska s délkou pøe-

SO 213

SO 214

SO 221

mostìní 42,8 m

Jen pro zajímavost uvedeme 
pár èísel. K dnešnímu dni bylo 
do tìchto konstrukcí zabu-

3dováno 12 000 m  betonu 
a 1 300 tun armatury. Výstav-
ba objektù byla zahájena na 
zaèátku roku 2010 a dokon-
èení se pøedpokládá v kvìtnu 
2012. 

Když jsme psali minulý èlánek, 
byla na vìtšinì objektù hotová 
pouze spodní stavba, jen na 
SO 211 byla už hotová èást nosné 
konstrukce. Je až neuvìøitelné, 
kolik se toho za tak krátký èas 
zmìnilo a kolik práce bylo 
udìláno. Momentálnì jsou už na 
všech objektech hotové nosné 
konstrukce a intenzivnì pracu-
jeme na pøíslušenství a dokon-
èovacích pracích. 

Na závìr bychom rádi podìkovali 
všem našim kolegùm, jejichž 
každodenní mravenèí práce dává 
stavbì tváø a život, a samozøejmì 
také naší dceøiné spoleènosti SMS 
pod vedením ing. Luïka Borové-
ho za možnost realizovat tuto 
nádhernou stavbu a za stálou 
podporu v zaèátcích i po celou 
dobu výstavby.

Petr Jeøábek
Ing. Pavel Kout 

SO 211, 214 - pilíøe

SO 211, SO 212 SO 211, 213, 214

SO 211, 214



Èas nám v souèasné dobì plyne ponì-
kud rychleji, než se mi zdálo v minulosti. 
Vidím to na našich dìtech, na okolí, které 
nás obklopuje, ale pøedevším v práci, 
kde trávíme nejvíce èasu. Èlovìk se ne-
staèí pøes týden rozkoukat a je tu víkend. 
Oproti rychle plynoucímu èasu se nám 
ekonomika ponìkud zadrhává, naplno 
se projevuje dluhová krize eurozóny 
a nìkteré arabské státy se snaží zdlou-
havì skoncovat s diktaturou, hlavnì Sý-
rie, držím jí palce, a nejenom z dùvodù 
portálù, které tam snad jednou dodáme. 
Také vábení èínských firem na èeský sta-
vební trh se snad naštìstí rozplynulo. My 
máme po Èíòanech práci v Polsku, což je 
pozitivní, ale ukazuje se, jak jsou pro in-
vestora katastrofické experimenty s do-
davateli za dumpingové ceny. Zato u nás 
je to s prací pro stavební firmy v doprav-
ním stavitelství a stavitelství obecnì vel-
ká bída a to se bohužel výraznì negativ-
nì projevilo a ještì projeví v pøíštích le-
tech, a to nejenom v zamìstnanosti.
SMP se na krušné roky pøipravila. Úspor-
ná opatøení, která reagují pøedevším na 
vnìjší negativní vlivy, musela zákonitì 
pøijít, bylo jen otázkou èasu kdy. To, že to 
bude bolet, nìkoho výraznì více a jiné 
ménì, je jisté, nicménì naprosto nutné 
k tomu, abychom mohli v lepších èasech 
být silnìjší, semknutìjší a ve velmi dobré 
kondici pro další rozvoj SMP. Divize 2 se 
úsporná opatøení dotkla nejvíce v oblasti 
lidských zdrojù, rozlouèili jsme se 
s 55 zamìstnanci z øad THP a dìlníkù, 
z nichž nìkteøí zde pracovali dlouhá léta. 
Optimalizovali jsme støedisko 25 MDS, 
kde jsme prodali spoustu nepotøebných 
prostøedkù dopravy a mechanizace, 
omezili jsme pùjèovnu malé mechaniza-

ce a snižujeme náklady na provoz vozi-
del osobní dopravy a lehkých užitkových 
vozidel. Støedisko 25 MDS slouèíme se 
støediskem 24 PIM pod vedením Tomáše 
Chlastáka. Od tohoto kroku si slibujeme 
èerstvý vítr do plachet a více podnika-
telského ducha. Práce, která na støe-
disko èeká letos, je úspìšná realizace 
skruží v Polsku ve velmi napjatém termí-
nu, bezproblémový chod stavby Lužnice 
a její dokonèení pøíštím roce. Støedisko Josef Richtr

23 podzemní a železo-
betonové konstrukce 
se letos výraznì roz-
rostlo a k realizacím 
pro externí objedna-
tele patøí severní tu-
nelová trouba tøípruhu 
spodní klenby ražené-
ho tunelu Blanka, extrémnì nároèná 
stavba z hlediska organizace výstavby, 
BOZP a napnutého harmonogramu 
provádìná pod báòským dozorem, což 
byla pro nás nová vìc, o to více dùležitá 
pro budoucnost. Pøipravujeme se na do-
konèení Mìstského okruhu, kde máme 
vymyšleny definitivní konstrukce, øešeny 
pomocí obkladových panelù. Rozjíždí se 
práce na metru A, kde nás nejvìtší 
objem prací èeká v pøíštích letech. Inter-
nì pracujeme na železobetonových kon-
strukcích plavební komory Hluboká, ÚV 
Jirkov a pøipravujeme se na ÚÈOV Troja, 
kde bychom mìli pro Sdružení realizovat 
èást železobetonových nádrží. Støedisko 
21 VMS rozjelo výrobu segmentù pro 
Prackovice a zahájilo jejich montáž. Dále 
realizovalo výrobu a montáž nìkolika 
protihlukových stìn a prefabrikovaných 
nosníkù. Spolupracujeme na grantu 
vláknobeton a máme nìkolik inovací 
z vláknobetonu, v budoucnu se pøipra-
vujeme na úzkou spolupráci s mateø-
skou VINCI Construction v oblasti pre-
fabrikace a betonu. Støedisko 22 VOK 
prochází kompletní zmìnou øízení, opti-
malizací fixních nákladù, ke kterým bude 
patøit i plynofikace areálu. Budeme mu-
set investovat do tryskacího boxu. V pøíš-
tím roce rozjedeme provoz ve VOK v no-
vém režimu øízení výroby a já se na to 
osobnì moc tìším. Støedisko 26 tech-

Tak a je to tady - PPP R1 zvaná také jako 
„  je stavebnì dokonèená, tedy 
pøesnìji øeèeno její první 3 úseky, a tudíž 
i podíl D 4 na II. úseku v podobì mostù 
SO 203 a 204. Pùvodnì jsme všichni 
pøedpokládali, že dojde k otevøení podle 
plánu, ale došlo ke zmìnì termínu - celý 
úsek byl slavnostnì pøedán do užívání 
dne 28. 10. 2011.
Nabízím krátké shrnutí prùbìhu stavby:

Rychlostná cesta R1, Nitra – západ - Te-
kovské Nemce a Banská Bystrica – se-
verný obchvat, projekt PPP.
Veøejný obstaravatel: Ministerstvo dopra-
vy, pošt a telekomunikací SR
Koncesionáø: Granvia Construction, s. r. o.
Generální projektant: Dopravoprojekt, a. s.

stavba PPP projektu je zajímavým zpù-
sobem realizace, spoèívá v zajištìní fi-
nancování, projektování, vlastní reali-
zaci, provozování a údržby, v tomhle pøí-
padì to bude 30 let. Celková délka trasy 
je 52 km a je rozdìlena na ètyøi úseky:

    Nitra  západ-Selenec
         12,6 km

    Selenec-Beladice
            19 km

    Beladice-Tekovské Nemce
         14,3 km

    Severný obchvat Banské Bystrice
           5,7 km

Termín zahájení 09/2011.
Uvedení do pøedèasného užívání na 
prvních tøech úsecích 28. 10. 2011, na 
IV. úseku 29. 8. 2012.

P BINA”

Název stavby:

Obecné informace:

R1

–

Podíl D 4 jsou mosty 
SO 203 a 204 na 
úseku Selenec-Be-
ladice.
Jedná se o 14 
a 16polové mosty, 
technicky jsme je již 
pøedstavovali v mi-
nulých èíslech.
Termín výstavby byl závratný - od pøe-
dání staveništì v listopadu 2009 do do-
konèení v srpnu 2011.
Za to, že vše zapadlo ve 22 mìsících tak, 
jak mìlo, patøí dík témìø celé firmì 
a kooperujícím složkám za odvedenou 
práci, dle mého soudu je výsledek per-
fektní. 
Momentálnì se dokonèuje balík dokladù 
pro kolaudaci v zaèátku pøíštího roku, 
úklidy a stìhování. Nìkteøí kolegové jsou 
již pøesunuti na další projekty, jako napø. 
dostavba dálnice A2 v Polsku. 

Stavba v hlavních datech:

 Délka:                                   51,6 km
 Plocha vozovek:                 1 100 000 m²
 Poèet stavebních objektù:                 850
 Mostní objekty:                                84
           o celkové délce                         6,9 km
 Mimoúrovòové køižovatky:                  6
 Protihlukové stìny:                    33 km
 Opìrné stìny:                          4,4 km

nická skupina se bude intenzivnì starat 
o zavádìní inovací a rozvoj nových tech-
nologií. 
Celý pøíští rok se bude odehrávat 
v úsporném režimu, budeme šetøit 
a optimalizovat náklady, kde se dá. K to-
mu, aby se nám to úspìšnì podaøilo, 
nám všem pøeji „full power pozitive 
energy”, nezlomného elánu, zdraví, ro-
dinou pohodu a hodnì nových zakázek.     

PPP R1 SLOVENSKO
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CHEBSKO  ENVIRONMENTÁLNÍ OPATØENÍ–

Nìkteré fotky jste už vidìli, 
je to taková rychlá chro-
nologie výstavby s opti-
mistickým závìrem, že dì-
lat do roztrhání tìla se ne-

Projekt, o kterém bych Vás, vážení ète-
náøi, rád informoval, je první schválený 
velký projekt Operaèního programu Ži-
votní prostøedí v Karlovarském kraji. Pro-
jekt zahrnující intenzifikaci dvou èistíren 
odpadních vod a výstavbu nové kanali-
zace významnì snižuje zneèištìní re-
cipientù Ohøe a Maškovského potoka 
organickými látkami a nutrienty. Nutnost 
intenzifikace èistíren odpadních vod 
v Chebu a Mariánských Lázních vyplynu-
la z dùvodu plnìní Smìrnice Evropského 
parlamentu a rady a spoleèenství v obla-
sti vodní politiky a jejich implementace 
do zmìn èeské legislativy. Projekt 
„Chebsko – environmentální opatøení” 
se zmìnil v prùbìhu administrace 
žádosti z individuálního projektu, poda-
ného v rámci 3. výzvy, na tzv. velký 
projekt (celkové náklady pøekroèily hra-
nici 25 mil. Eur). Aèkoliv mìl projekt ztí-
ženou administraci, byl dne 23. 7. 2009 
úspìšnì odeslán do Evropské komise 
k posouzení a dne 22. 1. 2010 bylo 
vydáno Rozhodnutí Evropské komise. 

Pro objednavatele CHEVAK, a. s., stavbu 
provádí Sdružení „ÈISTÝ CHEB”, ve kte-
rém je lídrem naše spoleènost, spoleènì 
se spoleènostmi Metrostav, a. s., a Al-
gon, a. s. Technologickou èást pod-
projektù provádí sdružení firem Královo-
polská Ria, K&H Technology a Kunst. 
Jedná se o takzvaný skupinový projekt, 
obsahující podprojekty realizované na 
území aglomerací Cheb, Františkovy 
Láznì a Mariánské Láznì. Správcem 
stavby se stalo Sdružení VRV-IN-
VESTON. Financování probíhá z dotací 
EU (61 %), SFŽP (4 %), pøíspìvek pøí-
jemce dotace (35 %). Datum zahájení 
realizace projektu byl v øíjnu 2010 a plá-
nované ukonèení je stanoveno na bøezen 
2013. 

Zmínìné podprojekty obsahují:
 Intenzifikaci èistírny odpadních 
vod v Chebu - rekonstrukce jednotlivých 
technologických a stavebních èástí stá-
vající ÈOV. Kapacita èistírny bude tedy 
realizací navýšena ze stávajících 45 860 
EO na nových 65 000 EO. Souèástí toho-
to podprojektu je i rekonstrukce èerpací 
stanice ve Františkových Lázních, pøes 
kterou proudí všechny tamìjší odpadní 
vody do ÈOV v Chebu.
 Výstavbu kanalizace v mìstské 
èásti Chebu - Švédský vrch umožòující 
odvedení odpadních vod z uvedeného 
území do ÈOV Cheb. V celkové délce 
2,185 km pro pøipojení 500 EO. 

1.

2.

Výstavbou kanalizaèní stoky a odvede-
ním odpadních vod z tohoto území do 
ÈOV Cheb se odstraòují lokální hygie-
nické závady a zlepšuje èistota vody 
Maškovského potoka, pøítoku øeky Ohøe.
 Intenzifikace ÈOV v Marián-
ských Lázních – cílem projektu je nové 
koncepèní, stavební a technologické øe-
šení této ÈOV.

Vzhledem k rostoucí populaci a rovnìž 
i prùmyslu v okolí mìsta Chebu bylo nut-
né podstoupit související úpravy v èistír-
nì odpadních vod. Stavba tedy provádí 
práce na intenzifikaci èištìní odpadních 
vod v ÈOV Cheb, které zahrnují podstat-
né rozšíøení biologické linky jako stìžej-
ního èlánku celé èistírny a dále i inten-
zifikaci kalového hospodáøství. Stavba 
èistírny odpadních vod Cheb je rozdìle-
na do 31 stavebních objektù a 11 pra-
covních souborù. Po celou dobu prová-
dìní rekonstrukce a intenzifikace èistírny 
odpadních vod je èistírna v provozu. 
Z tohoto dùvodu je nutné provádìt prù-
bìžnou koordinaci stavby jednotlivých 
objektù s probíhajícím provozem èistírny 
a sledovat i èasové vazby probíhajících 
prací v návaznosti na potøebné zásahy 
do provozovaných objektù. V souèasné 
dobì probíhá v režii spoleènosti SMP CZ 
dostavba kruhových dosazovacích nádr-
ží pro separaci kalu 
od vyèištìné odpadní vody vèetnì èer-
pací stanice a regenerace kalu s dmy-
chárnou, které musí být dokonèeny do 

3.

Cheb – ÈOV – intenzifikace

o prùmìru 2 x 30 m 

konce mìsíce øíjna, aby mohlo být 
provedeno vystrojení technologií. Dále 
probíhá dostavba mikrofiltrace pro za-
chytávání nerozpuštìných látek z dosa-
zovacích nádrží. Tyto objekty je nezbyt-
nì nutné mít dokonèené pro další zahá-
jení prací, pøesnìji rekonstrukce biolo-
gických linek. V režii firmy Metrostav 
probíhá výstavba deš�ové zdrže a vyhní-
vací nádrže. Dále na stavbì provádí fir-
ma Algon prùbìžnou realizaci stavební-
ho objektu SO 15 Spojovací potrubí. 

Vzhledem k absenci stokové sítì v lo-
kalitì Švédský vrch je budována nová 
jednotná gravitaèní kanalizace, která je 
souèástí komplexu odkanalizování Che-
bu a napojuje se na novì rekonstruo-
vanou ÈOV Cheb. Vlastní nová kana-
lizace je pokládána z kameninových trub 
o DN 250 – DN 600 a je napojena do 
stávající betonové stoky DN 1500. Po 
trase kanalizace jsou budovány nové re-
vizní a spojné šachty. Na stavbì se 
využívá jak výkopové pokládky, tak bez-
výkopových protlakù pøi použití bez-
hrdlové kameniny DN 600. Celková dél-
ka trasy èiní bez odlehèení a obtoku u na-
pojení cca 2,1 km. Rovnìž jsou na 
stavbì budovány 4 spadištì s výškovým 
rozdílem 1,2 - 2,1 m a v neposlední øadì 
dvì odlehèovací komory OK1, OK3. 
V souèasné dobì se vedou práce na 
šachtových úsecích RŠ28-RŠ29 a RŠ29-
OK3, taktéž se dokonèují práce na RŠ1. 
Dále jsou provádìny HTÚ na dokon-

Cheb – Švédský vrch – kanalizace

zleva: Tomáš Lazur, František Rauscher, Pavel Ve-
èerka, Jan Klesa

vyplácí (jak zjistil „tento” 
již pøed více než 200 lety).
Tak snad povzbudivìjší 
bude, že i v nelehké dobì 
krizí dokážeme spoleènì 

stavìt takové krásné stav-
by. 
Tak obchodu pøeji jen 
houš� a ostatním kolegùm, 
aby tato pøíkladná spo-
lupráce vydržela do pøí-
štích let. 
Za D 4 všem dìkuji.

Luboš Lobík



èených úsecích, zkoušky tìsností do-
konèených úsekù stok a RŠ. Dokonèený-
mi šachtovými úseky jsou RŠ25-RŠ26, 
RŠ26-RŠ27, RŠ27-RŠ28. 

Jedná se o intenzifikaci ÈOV Mariánské 
Láznì. Projekt si klade za cíl komplexní 
rekonstrukci a intenzifikaci mechanicko 
– biologické èásti ÈOV ML, zahájené 
realizací 1. etapy v r. 2006 výstavbou 
technologických celkù dávkování síranu 
železitého a mikrosítových filtrù na odto-
ku. Navrhované øešení projektu smìøuje 
pøedevším do biologického stupnì, který 
má prvoøadý vliv na kvalitu zneèištìné 
vody. V souèasné dobì probíhá re-
konstrukce všech stavebních objektù, 
vèetnì mìrného objektu. V kalovém 
hospodáøství se buduje nové strojní za-

Mariánské Láznì – ÈOV –
 intenzifikace

huštìní pøebyteèného kalu, které umož-
òuje dosažení vyšších koncentrací sušiny 
kalu, což se zase promítá do energetické 
bilance VN. Stavba je èlenìna na jede-
náct pracovních souborù a jedenáct sta-
vebních objektù. Kompletní práce na té-
to èistírnì provádí èlen sdružení spoleè-
nost Algon. 
Kdo už zažil takový projekt, tak ví, jaký je 
to zápøah pro celý kolektiv. Ale i pøes to 
všechno je radost vidìt, jak roste vý-
stavba a za lidmi je vidìt pìkný kus pro-
vedené práce. Dìkuji celému kvalitnímu 
kolektivu Chebska, že zdatnì zvládá ná-
por povinností a pøeji zdárné dokonèení 
díla.

Za celý kolektiv Chebska
vedoucí projektu Pavel Veèerka

a nový asistent Tomáš Lazur

„STAVBA È. 9394 - PLAVECKÝ AREÁL ŠUTKA”
DOSTAVBA PLAVECKÉHO AREÁLU
A PØÍSTAVBA AQUAPARKU

STØEDISKO 83

Novì vznikající Plavecký areál Šutka je 
situován na severním okraji zastavì-
ného území mìstské èásti Praha 8 - 
Kobylisy pod ulicí Èimickou. Stavbu reali-
zujeme ve sdružení se spoleèností CL-
Evans jako sdružení typu arge. Investo-
rem stavby je Hlavní mìsto Praha. Vý-
stavba krytého multifunkèního sportov-
ního plaveckého areálu Šutka je rozdìle-
na do dvou etap: I. etapa øeší kompletní 
dostavbu objektu rozestavìného pla-
veckého bazénu z roku 1988, vèetnì vy-
bavení a venkovních objektù, kterými 
jsou inženýrské sítì a komunikace. Ve 
II. etapì bude areál dokonèen pøístav-
bou objektu Aquaparku. Tato pøístavba 
byla navržena na místì pùvodnì pláno-
vaného otevøeného 25 m bazénu a bude 
navazovat stavebnì i technologicky na 
dostavbu stávajícího objektu. Objekt 
Aquaparku pøitom bude plnì využívat 
nejen veškerou infrastrukturu, tj. komu-
nikace a inženýrské sítì, ale i celé pro-
vozní a z vìtší èásti i technické zázemí, 
které bude situované v objektu I. etapy. 
Výsledkem tedy bude plnohodnotný pla-
vecký areál, který bude sloužit jak spor-
tovnímu, tak i rekreaènímu využití ve 
standardu vyhovujícím i potøebám pøí-
padného tréninkového zázemí olympij-

ských her v pla-
veckých disciplínách. 
Je tomu již více než 
rok, co jsme pøevzali 
staveništì a zahájili 
stavební práce. Tato 
významná stavba 
zdejší lokality a mož-
ná i celé Prahy je však 
stále rozestavìná a veškeré práce 
probíhají od 10. kvìtna tohoto roku pou-
ze v útlumovém režimu. V tomto stavu 
jsme se bohužel ocitli vzhledem k nevy-
jasnìnému a nedoøešenému financování 
akce ze strany našeho investora. V sou-
èasné dobì mùžeme dle aktuálních do-
hod provádìt pouze èinnosti pro zame-
zení škod na rozestavìném díle a práce 

a èinnosti v návaznosti na pøevzetí a øád-
né uskladnìní technologií a výrobkù 
urèených k realizaci díla tak, aby nedošlo 
k jejich poškození a porušení smluvních 
závazkù. Jinými slovy se na stavbì do-
konèují pøedevším skladby støešních 
konstrukcí, prosklené fasády a fasádní 
doplòky a v rámci venkovních objektù 
i inženýrské sítì. Je však tøeba také zmí-
nit, co jsme v pøedchozím období doká-
zali realizovat. Celý areál se nacházel ve 
znaènì zanedbaném stavu. Stávající 
objekt zde chátral již více než 15 let 
a celé okolí kolem objektu sloužilo jako 
skládka stavebního materiálu s divoce 
rostoucí náletovou zelení. Po vykácení 
zelenì, køovisek a odvozu stavebního 
materiálu na skládku bylo zøízeno zaøí-
zení staveništì a mohla být zapoèata 
vlastní výstavba. Stavební práce na Do-
stavbì plaveckého areálu zaèaly prvot-
ním zajištìním celé stavby z hlediska 
BOZP, následované vytìžením štìrko-

pískových násypù ze suterénù, bourá-
ním stávající ležaté kanalizace, atik a vý-
plòových zdìných konstrukcí, provede-
ním protikorozní ochrany ocelových kon-
strukcí, opravou betonových konstrukcí 
støešních desek, zøízením ležatých kana-
lizací, hrubými podlahami, vyzdívkami 
zdìných konstrukcí, elektroinstalaèními 
rozvody, rozvody ZTI a ÚT, omítkami, 
montážemi bazénových technologií, 
stìn nerezových bazénù, prosklenými 
fasádami, trafostanicí, skladbami plo-
chých støech s finálními hydroizolaèními 
vrstvami, vèetnì zásypù kaèírkem. Sta-
vební práce na venkovních objektech 
zahrnovaly železobetonové opìrné stì-
ny, kanalizaèní øady areálové i veøejné, 
vodovodní pøípojku, horkovodní pøípojku 
a retenèní nádrže. Stavební práce na Pøí-
stavbì aquaparku zapoèaly s èasovým 
odstupem a obsahovaly založení stavby, 
železobetonové konstrukce, veškeré 
rozvody ZTI umístìné v železobetonové 
konstrukci a pod základovou deskou 
a rozvody bazénové technologie. 
Závìrem bych chtìl vyslovit za náš ko-
lektiv jedno spoleèné pøání: „Pevnì 
vìøíme ve skuteènost, že investor zajistí 
v dostateèné míøe finanèní prostøedky 
pro dokonèení celého díla, a za rok pak 
budeme moci prezentovat, co jsme do-
kázali vybudovat, a pøedevším pøedat 
prostøednictvím investora veøejnosti pl-
nì funkèní a krásné dílo, na které bu-
deme všichni pyšni”.

Tomáš Záruba

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA

Pøíchod podzimu vždy znamená zaèátek 
špatného období pro stavební práce v te-
rénu. Letos tomu není jinak, ale bohužel 
musíme, a více než kdykoli døíve, pra-
covat na plné obrátky. Pomalu už zaèí-
náme hodnotit rok letošní a pøipravuje-
me plán roku pøíštího.

Zdárnì jsme dokonèili práce na II. úseku 
stavby R1, což èítá mostní objekty SO 
202, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 212, 
213, 216 a 7 objektù protihlukových 
stìn. Vzhledem k dobì výstavby a po-
znávání zpùsobu výstavby formou PPP 
se jedná o velmi dobrý výkon. I práce na 

Podzim u STAVEB MOSTOV SLOVAKIA, a. s.

IV. úseku stavby R1 
pokraèují ve velmi 
s lušném tempu 
a budou dokonèeny 
30. 4. 2012. První 
tøi úseky byly uve-
deny do pøedèas-
n é h o  u ž í v á n í  
28. 10. 2011, termín ètvrtého úseku je 
naplánován na 29. 8. 2012.

Rovnìž budujeme nìkolik mostních 



objektù na dálnici A2 v Polsku. Práce na 
mostních objektech je dost a termíny 
zprovoznìní se neúprosnì blíží. Myslím, 
že naši úlohu zvládneme a termíny dodr-
žíme. Na této stavbì je ze strany inve-
stora vyvíjen enormní tlak na všechny 
zhotovitele stavebních prací z dùvodu 
blížícího se mistrovství Evropy ve fotbale 
a také z dùvodu probíhajících voleb 
v Polsku. Tato atmosféra je opravdu ne-
pøíjemná a o to hùøe se nám všem na 
stavbì pracuje. Nicménì doufám, že si 
Slovenská i Èeská republika, jako zada-
vatel veøejných zakázek v dopravní sfé-
øe, vezme ponauèení z výstavby A2 
v Polsku, kde v tendru nabídla nejnižší 
cenu (nutno øíci že cenu nesmyslnou) 
èínská firma COVEC. Po této firmì zbylo 
pouze nedokonèené dílo a miliony zlo-
tých pohledávek. Dnes už dálnici dokon-
èují jiné firmy, ale bohužel pod velkým 
termínovým tlakem.

V Èeské republice je situace ve vypiso-
vání veøejných zakázek dopravních sta-
veb velice žalostná, což na Slovenku ne-
platí. Soutìží je zde dostatek, žalostné 

Ludìk Borový

jsou však ceny, za které se vyhrává. Je 
zcela bìžné vyhrát za 45 % kontrolních 
rozpoètù. Otázka je, kam až tohle mùže 
jít. Je to otázka na zadavatele, ale také 
na samotné firmy, které mají zájem 
o realizaci. Nejnižší cena není podle mé-
ho soudu jediné kritérium, kterým by se 
mìl zadavatel pøi výbìru dodavatele øí-
dit. Je také nutné po skonèení stavby bi-
lancovat, zda se skuteènì za tendrované 
peníze dílo postavilo a zda mají 
zaplaceno i všichni dodavatelé, to je ten 
lepší pøípad, anebo ten druhý horší je 
dálnice A2 a firma COVEC.

Takže nezbývá než si popøát ještì hodnì 
sluneèních dní a také dostatek zdravého 
rozumu.

Oddìlení komunikace a propagace

Bylo by hezké napsat po 
dvou letech sloupek ve 
smyslu tom, že se nic 
nezmìnilo a stále pluje-
me na vlnì pohody 
a úspìchu. Ale i v práci 
našeho oddìlení se od-

ráží realita vnìjšího svìta a celkové si-
tuace v Èeské republice. Ale nebudeme 
si stìžovat, protože stále máme urèitou 
jistotu práce, která nás baví, ve spoleè-
nosti, která je úspìšná i v této nelehké 
dobì.

Náplò práce našeho oddìlení se nezmì-
nila, jen se urèité vìci trochu potlaèily 
a urèité zase nabyly na dùležitosti. S tím, 
jak ubývá zakázka v segmentu mostního 
stavitelství, ubývají i slavnostní akty tý-
kající se tìchto akcí. Naproti tomu jsme 
mohli letos zorganizovat èi se na organi-
zaci podílet u nìkolika vodohospodáø-
ských staveb – zahájení výstavby pla-
vební komory Hluboká n. Vltavou a ÈOV 
Jirkov, ukonèena byla rekonstrukce ÈOV 
Nový Bor. Jedna z nejhezèích akcí pak 
probìhla v Praze – Dubèi, kde byla do-
konèena 2. etapa revitalizace Panské za-
hrady, èímž vznikla opravdu povedená 
a pøíjemná relaxaèní zóna pro obyvatele 
této mìstské ètvrti.

Samozøejmì i v letošním roce jsme mohli 
organizovat akce pro naše partnery (di-
vadelní pøedstavení, tenisový turnaj) èi 
zamìstnance (zimní a letní sportovní 
hry, pravidelná setkání manažerù spo-
leènosti èi vánoèní setkání).
Hodnì èasu také vìnujeme vydávání 
našeho dvoumìsíèníku – Zpravodaje 
SMP CZ, který letos dostal nový vzhled – 
myslím, že povedený. Snažíme se ho za-
plnit zajímavými èlánky o našich stav-
bách a také oživit novými rubrikami èi 
rozhovory s našimi zamìstnanci èi spor-
tovci, které podporujeme.
Pravidelnì vydáváme nové prospekty, a� 
ty, které ukazují èinnost jednotlivých di-
vizí, èi pøímo ty, které propagují jednotli-
vé stavby.
Stranou nezùstává ani vyøizování rùz-
ných smluv o reklamì, èi darovacích, je 
dobøe, že stále máme možnost posky-
tovat podporu rùzným sportovním, spo-
leèenským, zdravotnickým èi školním za-
øízením. Držíme si okruh stálých partne-
rù, kterým se snažíme pravidelnì pomá-
hat.
A co napsat o každodenní práci, která 
není vidìt? Zkrátka a dobøe – není dne, 
aby nìkdo nepøišel, že potøebuje to a to 
zajistit, vydat ze skladu èi zaøídit. Také 
jsou pomìrnì èasté pøípady, že nìkdo 

nìco zapomnìl a v øádu hodin potøebuje 
zorganizovat to, èemu se jindy v klidu 
mùžeme vìnovat nìkolik dnù. Jednáme 
se zástupci rùzných firem, které nám na-
bízejí své zboží z oblasti reklamy a pro-
pagace, èi prezentace naší spoleènosti. 
Nyní v pøedvánoèním období to pøed-
stavuje nìkolik telefonátù dennì, kdy 
více èi ménì pøíjemnì jsme „nuceny” 
k nákupu „modrého z nebe”.
Podílíme se také ve spolupráci s divizemi 
a výkonným øeditelem na pøihlašování 
našich staveb do rùzných soutìží. Je to 
pomìrnì obsáhlá agenda, kterou je tøe-
ba „dát dohromady” a pøidat k tomu tu 
„štábní kulturu”, abychom se mohli pre-
zentovat. To, že jsme se nìjaké soutìže 
zúèastnili, je vidìt pouze tehdy, je-li nì-
která z našich staveb ocenìna. 

Sem tam nám zbude i èas se zajet po-
dívat na nìjakou naši stavbu, i když bych 
si pøála, abychom to mohly dìlat èastìji. 
Obì rády fotíme, tak vždy vyzkoušíme 
alternativu k profesionálním fotografùm, 
kteøí vìtšinou fotí vybrané stavby. A pøi-
tom mùžeme zkontrolovat, jak je stavba 
oznaèena a jak propaguje naši spoleè-
nost.
Ráda bych zde podìkovala všem, kteøí 
s námi spolupracují, poskytují nám po-
tøebné informace, bez kterých bychom 
nemohly fungovat tak dobøe, jak si 
myslím, že fungujeme. 
A protože konec roku se blíží, všem pøeji 
jen to nejlepší a do nového roku hodnì 
zdraví, optimismu a samé pìkné stavby, 
které, jak doufám, na nás èekají.

Alice Roubíèková

Jakost

V záøí tohoto roku byly 

ukonèeny interní audity 

spoleènosti. Byly pøedá-

ny výsledky a protokoly 

s audity a nápravnými 

opatøeními vedoucím 

støedisek. Celkové vy-

hodnocení auditù a závìreènou zprávu 

je možné nalézt na intranetu v záložce 

VØ.

Došlo také k vyhodnocení externích au-

ditù, které provádìla spol. SILMOS-Q. 

Obhájeny byly všechny certifikáty øízení 

jakosti, ekologie a bezpeènosti práce. 

Platné kopie certifikátù naleznete na in-

ternetu naší firmy. 

BOZP a PO

Za poslední dva mìsíce od vydání mi-

nulého èísla (tedy za srpen a záøí) se 

nestal žádný pracovní úraz. Poèet úrazù 

od poèátku roku je 5. 

Pro zlepšení informovanosti a vaší 

orientace v problematice BOZP byl 

vydán šanon s názvem: „Šanon BOZP 

a PO”, který popisuje všechny doku-

menty, které je potøeba na stavbì mít, 

a situace, do kterých se mùžete na stav-

bì dostat. Šanon je rozdìlen do 6 kapi-

tol, podle témat. Byl pøedán v tištìné 

i elektronické podobì vždy jeden na kaž-

dé støedisko. Šanon pro vás vypracovala 

Ing. Alena Eisová. 

Ilustraèní foto
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Naše spoleènost zahájila pøípravu na rok 
2012, oèekáváme další propad v aktivitì 
a ve vypisovaných zakázkách a musíme 
na tuto situaci reagovat. Byla pøipravena 
celá øada opatøení s cílem snížit náklady 
firmy. I pøes snahu celou situaci øešit ji-
nými zpùsoby, nakonec pøedstavenstvo 
rozhodlo o snížení poètu zamìstnancù. 
Poprvé v historii jsme se dostali pod hra-
nici 700 zamìstnancù. Do konce roku se 
toto èíslo ještì sníží. Vìøíme, že nyní 
realizovaná opatøení budou dostateèná, 
že si stát uvìdomí dopad jeho stávající 
politiky v oblasti veøejných zakázek na 
nezamìstnanost a již brzy zaène situaci 
øešit. 

Projekt dostavby dálnice A2 v Polsku, na 
kterém se podílí za naši spoleènost støe-
disko Petra Popsimova, je dalším za-
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hranièním projektem. Vedle jedno-
znaènì pozitivního dopadu na aktivitu 
a hospodáøský výsledek je tøeba zmínit 
i podmínky, za kterých naši technici i dìl-
níci v Polsku pùsobí. Nejedná se pouze 
o „šibenièní” termíny, ale pøedevším 
o dostupnost (z Prahy do Lyszkowa se 
nedá dojet pod 9 hodin) a další infra-
strukturu. V tomto smìru je tøeba ocenit 
všechny, kteøí na tomto projektu pùsobí. 

S ohledem na kooperaci na øadì pro-
jektù se zahranièními subjekty a vzhle-
dem k tomu, že do budoucna nebudou 
zahranièní projekty ojedinìlé, byla i v té-
to složité dobì zajištìna intenzivní jazy-
ková výuka pro èleny projektových týmù 
(z obchodu i realizace). 

Pavel Kameník

Ochrana ŽP

V øíjnu byl zpracován a schválen nový 

Plán odpadového hospodáøství. S jeho 

cíli se budete moci seznámit prostøed-

nictvím Pøíkazu GØ. Plnìní cílù bude na-

vrženo dle èinností jednotlivých støe-

disek. 

Edita Miláèková

Vodovodní sítì v jižní Francii
Spoleènost Sogea Sud-Est z VINCI Con-
struction France vede projekt rozšiøující 
kanalizaèní sí� pro odpadní vodu a sou-
èasnì modernizuje rozvody pitné vody 
ve mìstì Les Garrigues v jižní Francii. 
Vznikne 25 km kanalizace a 15 km vodo-
vodù pro pitnou vodu. Hodnota zakázky 
je 9,5 mil. € a hotová má být do 2 let.

Zavìšený most v jihozápadní Fran-
cii
Projekt PPP, na kterém se podílí nìkolik 
spoleèností VINCI Construction France, 
pokraèuje umístìním kovové konstrukce 
zavìšeného mostu pøes øeku Garonne 
v délce 154 m a šíøce 11 m. Nový most 
nahradí pùvodní z r. 1920, který má li-
mitovanou nosnost a nelze ho využívat 
pro hromadnou dopravu. Stavba v hod-
notì 16,4 M€ zaène sloužit zaèátkem 
r. 2013.

Tunel v Lyonu
V Lyonu se upravuje podle souèasných 
norem silnièní tunel Croix - Rousse z r. 
1952 – byl proražen druhý tubus v délce 
1,7 km, pøíènì propojený se stávajícím 
tunelem. Bude tak zajištìna bezpeènost 
pro pøípad nehody a souèasnì vzniknou 
samostatné pruhy urèené autobusùm, 
kolùm i chodcùm. Celková hodnota 
stavby, kterou zabezpeèují spoleènosti 
VINCI Construction, VINCI Construction 

France a VINCI Energie France, je 
172 M€. S dokonèením stavby se poèítá 
koncem r. 2013.

Vodárna ve støední Francii
Spoleènosti VINCI Construction France 
vybudují bìhem tøech let u mìsta Roan-
ne v departementu Loire novou vodárnu 
s kapacitou 2 000 m³/hod. v celkové 
hodnotì cca 13 M€.

Pøístav v Austrálii
Nìkolik spoleèností VINCI Construction 
získalo zakázku v australském pøístavu 
Gladstone v Queenslandu. Jde o vý-
stavbu nìkolika plavebních kanálù a pøí-
stavních nádrží s hloubkou 13 metrù. 
Vybagrováno bude 18,5 milionù m  
zeminy. Stavba zjednoduší pøístup ke 
kotvištím a pøístavním molùm. Celková 
hodnota zakázka je 415 mil. €.

Pøehrada u Sydney
Hydroplus Australia, filiálka VINCI 
Construction Grands Projets, získala 
smlouvu na dostavbu pøehrady u Syd-
ney. Vznikne osm bezpeènostních stìn 
o výšce 2,6 m a šíøce 4,4 m, které umožní 
v období povodní zvýšit objem zadržené 
vody až o 55 % - tj. 2,8 mil. m³. Prefa-
brikované stìny z armovaného betonu 
budou umístìny na pøepad nádrže. 
Hodnota zakázky – 1,3 M€.

Yvonna Pekárková
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Dvacátého tøetího èervence prorazil 
v belgických Antverpách zeminový razicí 
štít Schanulleke  po 17 mìsících práce 
druhý tubus tunelu Liefkenshoek (délka 
6 km). Po dosažení tohoto významného 
milníku budou práce dále pokraèovat 

uvnitø tunelù, a to pøedevším ražbou 
propojovacích tunelù (z celkových 13 by-
ly doposud dokonèeny 3) pomocí meto-
dy zmrazení zvodnìlé zeminy, a také 
8 evakuaèních šachet. Kromì dvou 
paralelních tunelových tubusù tvoøí novì 

Proražení druhého tunelu Liefkenshoek

budovanou infrastrukturu rovnìž kolejo-
vý násep navršený z vytìžené zeminy 
(4,76 km) a také hloubená èást 
(4,27 km) spolu s již døíve postaveným, 
ale nikdy nepoužívaným tunelem Beve-
ren (1,2 km), který bylo tøeba renovovat 
a modernizovat.

Stavba probíhá v rámci partnerství ve-
øejného a soukromého sektoru (PPP) 
uzavøeného v listopadu 2008 s konsor-
ciem, jehož èleny jsou VINCI Conces-
sions, CFE (VINCI Construction) a BAM 
PPP. Smlouva zahrnuje financování, 
projekci, výstavbu a 42letou údržbu to-
hoto 16,2 km dlouhého dvoutubusového 
železnièního díla, jež podchází tok øeky 

Šeldy a spojuje severní a jižní bøeh 
antverpského pøístavu.

Práce v hodnotì 680 milionù eur provádí 
spoleènost VINCI Constructions Grands 
Projets, MBG (CFE) a dvì firmy z ho-
landské skupiny Royal BAM za úèasti 
spoleènosti Soletanche Bachy a její dce-
øiné firmy Fontec, které obì patøí do sku-
piny Solentache Freyssinet (VINCI Con-
struction), a dceøiných spoleèností CFE 
(pøedevším Stevens, Engema a Aanne-
mingen Van Wellen). Nové spojení by 
mìlo být uvedeno do provozu v ro-
ce 2014.

Václav Krauz

Dìti z dìtských domovù byly již potøetí 
š�astné, nebo� se v sobotu 10. 9. 2011 
konal již 3. roèník Eliho turnaje pro dìt-
ské domovy. Turnaje se zúèastnily dìti 
z dìtských domovù z celé republiky – ne-
jen z Karlovarského kraje, ale i z Prahy, 
Plznì a Ústeckého kraje. Vítìzem 3. roè-
níku se staly dìti z dìtského domova 
Dlažkovice, které obhájily vítìzství 
z pøedchozích dvou roèníkù. Støíbro si 
odvezli hráèi z dìtského domova Plzeò 
a bronz získal dìtský domov Žlutice, kte-
rý se turnaje zúèastnil poprvé. Ètvrté 
místo vybojovali hráèi z Horního Slavko-
va a pátí skonèili fotbalisté z Tachova. 
Šestý byl dìtský domov Mariánské 
Láznì, pøedposlední pøíèku obsadil 
dìtský domov Praha. Osmé místo pak 
obsadil dìtský domov Aš.
Ceny pro dìti vìnovali naši špièkoví spor-
tovci, napøíklad Pavel Nedvìd vìnoval 
nejlepšímu hráèi turnaje reprezentaèní 

SPOLEÈENSKÁ ODPOVÌDNOST

dres s podpisem, nejlepší brankáø pak 
dostal brankáøskou hokejku od Lukáše 
Mensatora, na které byly podpisy hoke-
jistù karlovarské HC Energie. Kluci ne-
mìli slov a našly by se i slzièky. Dìtem 
popøál sportovní úspìchy i ministr škol-
ství Josef Dobeš a hejtman Karlovar-
ského kraje Josef Novotný.
V pøestávce turnaje pak dìtem pøed-
vedla bojová skupina Concord Arpiho 
Pastora z Chodova své umìní a mìla 
u dìtí velký úspìch.
Všem, co se na turnaji jakýmkoliv zpù-
sobem podíleli - pøedevším divizi Petra 
Popsimova, stavitele Nožièky, panu Dok-
sanskému, paní Roubíèkové - moc dìkuji 
za dìti, které jste tak mohli již potøetí 
uèinit š�astnými a nechat je zapomenout 
na to, že žijí v dìtských domovech. Moc  
Vám za vše dìkuji a moc si Vás za to 
vážím.

3. roèník Eliho turnaje v malé kopané pro dìti z dìtských domovù  

Organizátor akce
Bohuš Eliáš



SPORT
Nikola Sudová v SMP

I ve svém napjatém èasovém rozvrhu si 
udìlala èas Nikola Sudová a pøijala 
pozvání GØ k návštìvì naší spoleènosti. 
V témìø hodinovém rozhovoru jsme se 
dozvìdìli, že Nikola dodìlala školu, tak-
že mùže veškerý èas vìnovat pøípravì na 
novou sezónu, ve které ji èekají závody 
svìtového poháru. Pokud vše dopadne 
dobøe a operované koleno vydrží všech-
na úskalí boulí, bude vše smìøovat k zim-
ním olympijským hrám v Soèi. Nikola 
pøevzala od GØ dostala sadu sportovního 
obleèení. Pøejeme Nikole nièím nepøe-
rušenou pøípravu a úspìšnou zimní se-
zónu 2011/2012. ... ZDEÒKA FABIÁNKA,

stavbyvedoucího PPP projektu

listopad 2011

ptal se:
Vlastimil Vavøín

Dva roky øídíte stavby mostù na 
Slovensku. Zmìnilo vás nìjak (po-
zitivnì èi negativnì) nové prostøe-
dí? 

Myslím si, že prostøedí na Slo-
vensku není až tak rozdílné, aby mì 
nìjak výraznì zmìnilo. Avšak zkuše-
ností, které jsem získal pøi práci na pro-
jektu PPP, si velice cením. Dnes již most-
ní objekty, které jsme realizovali, slouží 
svému úèelu a já musím opakovat starou 
pravdu, že se vždy vzpomíná jen na to 
dobré a na špatné se rychle zapomíná. 
Naštìstí toho špatného jsem na Slo-
vensku zažil pramálo.

V èem spatøujete nejtìžší souèást 
vaší profese?

Ve stavaøinì, ale i obecnì, je zá-
roveò nádherná a zároveò velice nároè-
ná „práce s lidmi”. Je to nikdy nekonèící, 
neviditelná, ale o to složitìjší souèást 
pracovního života každého stavbyve-
doucího. Každý, kdo má na starosti urèi-
tý tým lidí, mnì dá urèitì za pravdu. 
U stavbyvedoucích je o to nároènìjší, že 
se kolektiv kolem nìj èasto mìní. 

Jak snášíte obrovskou odpovìd-
nost, která je se stavbou technicky 
nároèných konstrukcí nepochybnì 
spjata?

Lhal bych, kdybych tvrdil, že 
snáším odpovìdnost lehce. Když jsem 
byl mladý Jura, tak jsem si odpovìdnost 
tolik k tìlu nepøipouštìl, ale s pøibývají-
cím vìkem jsem se musel nauèit správnì 
relaxovat a každou volnou chvilku si co 
nejlépe užít. Asi nejvíce si dokážu odpo-
èinout pøi sportu. Volejbal a v poslední 
dobì spinning je to, pøi èem si dokonale 
vyèistím hlavu a udìlám i nìco pro své 
tìlo. Také pár øádkù dobré knihy pøed 
spaním není k zahození.   

Kdy jste se na nìjaké stavbì sku-
teènì fyzicky èi psychicky nadøel?

Pátrám v pamìti a svištím po 
všech mostech, na kterých jsem se po-
dílel. Je to zajímavé, ale na psychiku byla 
hodnì nároèná rekonstrukce nevelkého 
mostu v Sušici. V té dobì to byl jediný 
most, spojující oba bøehy øeky Otavy. 
Veškerá silnièní doprava vedla právì 

Nádherná a zároveò nároèná práce s lidmi

pøes tento most a tak rekonstrukce mu-
sela probíhat za plného provozu. Práce 
probíhaly za neustálého dozoru místních 
obyvatel, pracovníkù médií a kolem je-
doucích øidièù a tak si tlak, který byl na 
nás neustále vyvíjen, dovede asi každý 
pøedstavit.

Dokážete si vybavit nìjaký zajíma-
vý moment ve vaší kariéøe?

Pokud mám vybrat jen jeden, 
tak je to spouštìní èásti již vybetono-
vané nosné konstrukce mostu SO 204 na 
Okružní køižovatce v Ostravì. Tento úsek 
se musel vybetonovat nad elektrickým 
vedením železnièního koridoru a poté za 
pomocí hydrauliky spustit do projekto-
vané výšky, a to vše za plného provozu 
a bez výluky v napájení trolejí. Ještì 
dnes vzpomínám na tu úlevu, když kon-
strukce byla na urèeném místì. 

Máte dvì dìti. Co pro vás pøi vaší 
nároèné profesi znamená rodinné 
zázemí?

Fungující rodinné zázemí je pro 
mì základ toho, abych mohl pracovat ja-
ko stavbyvedoucí. Mít se vždy po ná-
roèném týdnu kam vracet, vìdìt, že mì 
doma èeká žena a dìti. To považuji za 
velké štìstí. Vím, že to se mnou nemají 
vždy lehké, a pokud mohu, chtìl bych 
jim touto cestou podìkovat za trpìlivost, 
kterou se mnou mají.   

Kterou èeskou èi slovenskou stavbu 
nejvíce obdivujete?

Nechci vyzdvihovat jednotlivou 
stavbu. Mnohokrát jsem se ale pozasta-
vil nad umìním našich pøedkù a pøe-
mýšlel, jak mohli dokázat postavit tu kte-
rou stavbu bez našich moderních vymo-
žeností. Smekám pøed nimi klobouk.

V únoru letošního roku jste byl mezi 
ocenìnými zamìstnanci spoleè-
nosti. Co to pro vás znamená?

Tohoto ocenìní si velice vážím 
a také doufám, že budeme ještì dlouho 
pokraèovat v oceòování zamìstnancù, 
protože kolem sebe vidím hodnì kolegyò 
a kolegù, kteøí si tohle ocenìní také za-
slouží.

Fotoreportáž z letních sportovních her
oèima Alice Roubíèkové a Jitky Mejzrové

Alice Roubíèková


