
1. 11. bylo zahájeno druhé kolo in-
terních auditù Systémù øízení jakosti, 
ochrany životního prostøedí a BOZP, je-
jich hlavním cílem je zjištìní zlepšení sta-
vu tìchto oblastí od jarních vstupních 
auditù 2010.

5. 11. probìhl další pracovní semináø 
projektového týmu BOZP se zamìøením 
na vývoj úrazovosti, èinnost interních 
koordinátorù a dále byl proveden výklad 
Zákona 309 o zajištìní dalších podmínek 
BOZP a NV 362 práce ve výškách.

11. 11. bylo slavnostní Svatomartinské 
setkání na Karlovì mostì s primátorem 
mìsta Prahy u pøíležitosti dokonèení sta-

4. 11. se uskuteènila výroèní konference 
odborového svazu Stavba u SMP CZ. Na 
tomto jednání vystoupil generální øeditel 
spoleènosti, který ve svém projevu zhod-
notil témìø uplynulý rok 2010 a dále 
pøednesl pøedstavu vedení spoleènosti 
o pøíštím roce a dalších dvou letech. Sou-
èástí konference bylo rovnìž ocenìní 
dlouholetých pracovníkù, kteøí v letoš-
ním roce dovršili kulaté pracovní jubi-
leum.

10. 11. se uskuteènila roadshow v hote-
lu Marriott s prezidentem skupiny VINCI 
panem Xavierem Huillardem u pøí-
ležitosti deseti let trvání skupiny VINCI. 
Souèástí programu bylo vystoupení 
pøedstavitelù pìti hlavních skupin v Èes-
ké a Slovenské republice a diskuse 
ohlednì vývoje skupiny VINCI v dalších 
letech.

vebních prací tolik diskutované opravy 
izolace mostu. Pøi kolaudaci prací bylo 
konstatováno, že byly provedeny bez ja-
kékoliv závady.

25. 11. probìhla v Nitøe další rada vý-
stavby firem skupiny VINCI pracujících 
na výstavbì silnice R1 Nitra – Banská 
Bystrica, kde byl zhodnocen dosavadní 
postup výstavby jednotlivých objektù. 
Dále se projednávaly jednotlivé vazby 
kooperujících spoleèností pro nejbližší 
období a aktuální stav a výhled dokon-
èování prací s výhledem do konce stav-

25. 11. byl zprovoznìn most v ulici Be-
níškové v Praze 5, jehož rekonstrukci 
provedla jako svou poslední mostní stav-
bu divize D 3. Stavbu vedl M. Havlíèek.

Úvodník šestého, prosincového èísla Zpra-
vodaje, jehož sepsání v posledních nìko-
lika letech bývá na mne, je pokaždé tak 
trochu bojem s lehkou schizofrenií. Na jed-
né stranì vzniká v pøedvánoèní atmosféøe, 
o které by se chtìlo èlovìku rozepsat, na 
druhé stranì nezbytné lhùty pro shromáž-
dìní všech materiálù, kontrolu, korektury, 
tiskaøské sázení, grafické dotvoøení atd. 
zpùsobují to, že se ètenáøùm výtisk posled-
ního èísla starého roku dostává do rukou až 
ve druhé polovinì ledna roku nového, a to 
už vskutku po sváteèním naladìní není ani 
památky. 
Tak tedy z toho èasového hlediska mírnì 
rozpolcenì - doufám, že Vaše Vánoce byly 
takové, jaké tyto svátky svátkù v každém 
roce mají být – milé, klidné, v kruhu nej-
bližších, bez ovlivòování nešvary všedního, 
praktického života. K té pravé atmosféøe 
patrnì pøispìla také pøíroda – dlouho ne-
pamatuji takové množství snìhu, vlastnì 
již od konce listopadu.
Máme za sebou deset let nového století. 
Vím, že hodnocení délky období je vìcí vel-
mi relativní - jeden rok pro naše školou po-
vinné dìti je vìènost, pro nás døíve naro-
zené už jen okamžik. Pøesto - mohu-li se 
pokusit o obecné tvrzení, že deset let není 
tolik, tak ten náš svìt se neuvìøitelnì 
zmìnil. Pominu teï veškerý pokrok vìdy 
a techniky, který už ve vìtší šíøi není scho-
pen normální èlovìk mimo svùj obor ani 
vstøebávat. Co ale vnímá asi každý z nás, 
jsou ty zmìny spoleèenské. Všechno je ji-
nak. Rozložení vlivu a ekonomické síly ve 
svìtì, dùvìra v ekonomickou gramotnost 
svìtových velmocí, dùvìra v pozici a ne-
otøesitelné tradice starého svìta a Evropy, 
úroveò a vliv politikù, vliv médií, nálada 
a duševní rozpoložení veøejnosti. Ale i v na-
šem oboru se toho hodnì zmìnilo. Logicky 
pozice nìkterých subjektù na trhu, ob-
chodní taktiky a preference, vztahy hlav-
ních úèastníkù trhu, vzájemná komunika-
ce, celková atmosféra.
Je asi pochopitelné, že s ubývajícími pøí-
ležitostmi na trhu pøituhuje i konkurenèní 
boj. Ten má mnoho podob. Od cenové vál-
ky, která je z dlouhodobého hlediska vel-

kým problémem pro všechny vèetnì inve-
storù (ceny snižované pod akceptovatel-
nou hranici pøináší snižování kvality mate-
riálù, práce, koneèného výsledku a tím zvy-
šují náklady na budoucí opravy a snižují ži-
votnost díla), až po podpásové údery, 
osobní osoèování a podávání trestních 
oznámení. Každý se v kritických situacích 
chová jinak. Jen je tøeba si uvìdomovat, že 
na nastavování prostøedí, ve kterém žije-
me a podnikáme, se podílí každý z nás. 
A proto bychom všichni, kdo spoluvytvá-
øíme to prostøedí a atmosféru ve spo-
leènosti, mìli mít na pamìti, že je tøeba 
neustále vyvažovat své osobní a skupinové 
ambice s tím, jaký to má pøímý i nepøímý 
dopad do úrovnì a kvality našeho okolí 
a koneèného efektu pro všechny. Jsem 
pøesvìdèen, že každý normální èlovìk 
musí preferovat pøirozený, svobodný, by� 
obèas bouølivý rozvoj pøed restrikcemi, 
válkami a hony na èarodìjnice.
Pøeji všem dobrý rok 2011 a dostatek 
dobrých pøíležitostí a dobrých lidí kolem 
nás.

Martin Doksanský
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Konec roku starého, 
nebo zaèátek roku no-
vého je ideálním oka-
mžikem pro bilan-
cování. Nejen to eko-
nomické, ale pøede-
vším - v osobní rovinì - 
hlavnì to lidské. 

Obecnì lze øíci, že celý proces bilan-
cování je v podstatì velmi jednoduchý 
a lze na nìj uplatnit témìø jakoukoliv me-
todiku z jakékoliv pøíruèky pro mana-
žery, know-how naèerpané na školení 
pro vedoucí pracovníky anebo v krajním 
pøípadì i životní zkušenosti (pokud je 
máme). 

Základem bilancování je seznam všeho, 
co se nám v loòském roce nepodaøilo, 
tzn. seznam tzv. nezvládnutých aktivit 
(dále NA). Vzhledem k tomu, že každý 
má la�ku pro vnímání NA nastavenou 
úplnì jinak, bude velmi rozdílný i jejich 
seznam. To ale vùbec nevadí - dùležité 
je, abychom si NA v seznamu seøadili 
podle závažnosti (s ohledem na to, do 
jaké míry nás mohou tyto NA „obtìžovat“ 
v nejbližších 3 letech) a prvních 10 NA 
napsali na èistý list papíru.
Dalším krokem je SWOT analýza jedno-
tlivých NA. Tìm, kteøí nemají se SWOT 
analýzou praktické zkušenosti, doporu-
èuji napsat ke každé NA krátkou vìtu, 
jež bude nejlépe charakterizovat opatøe-

Ještì pøed rokem si skoro nikdo z nás 
nedovedl ani pøedstavit, kde se nyní bu-
de nacházet a v jakém rozsahu bude 
spolupracovat na projektu PPP R1 cesta 
pro motorová vozidla I/66 Banská Bystri-
ca-severný obchvat. Mimoúrovòová køi-
žovatka v intravilánu Banské Bystrice 
nám spadla do klína díky odstoupení fir-
my Skanska a pro mnohé to byl neèe-
kaný dárek k loòským Vánocùm. A tak se 
stalo, že støedisko 14 se vydalo na cestu 
za prací na Slovensko. Díky spolupráci 
s kolegy, kteøí již na Slovensku pùsobili, 
nebyly zaèátky v „cizí” zemi zase tak tìž-
ké a také díky kvalitnímu týmu spolu-
pracovníkù se práce zaèala rozvíjet 
a papírová forma pøemostìní Rudlovské-
ho potoka se zaèala mìnit v realitu. Když 
si vzpomenu na prázdné údolí pøi pøí-
jezdu na staveništì na zaèátku roku, lze 
jen tìžko uvìøit, kolik práce jsme odvedli 
a co všechno jsme stihli bìhem tohoto 
roku. 

Pro nezasvìcené bych jen v krátkosti 
pøedstavil projekt, na kterém nyní pracu-
jeme. Jedná se o mimoúrovòovou 
køižovatku zabezpeèující pøemostìní stá-
vající místní komunikace Rudlovská 
cesta, pøírodní pøekážky Rudlovský po-
tok a napojení na novì budovanou køižo-
vatku Rudlová (propojení sídliš� Sásová 

a Rudlová). Hlavní objekt SO 211 se sklá-
dá ze dvou sedmipolových mostù v èás-
teèném údolnicovém oblouku. Jedná se 
o spojitý, dodateènì pøedepjatý trám 
s nábìhy u pilíøù. Délka pøemostìní je 
u pravého mostu 273,6 m a u levého 
266,7 m. K tomuto objektu jsou napoje-
ny objekty SO 213 (sjezd z pravého mo-
stu) s délkou pøemostìní 63 m a objekt 
SO 214 (nájezd na levý most) s délkou 
pøemostìní 223 m. Vzhledem k tìsné 
blízkosti objektu SO 214 s SO 211 jsou 
oba tyto mosty z estetického hlediska 
velmi obdobné konstrukce a rozpìtí polí 
je zvolené tak, aby vìtšina pilíøù byla 
v zákrytu se sousedním objektem. 
Objekt SO 213 je monolitický pøedpjatý 
most o ètyø polích, deskový, prostorovì 
zakøivený. Posledním objektem je obj. 
212 - pøesypaný tunel, který navazuje na 
souèasný tunel pod náspem železnièní 
trati vedoucí soubìžnì s objektem 211. 
Souèasný tunel se bude prodlužovat 

DIVIZE 1, STØEDIDSKO 14
PPP R1 BANSKÁ BYSTRICA-SEVERNÝ OBCHVAT

Pohled z poèátkù výstavby

Vizualizace køižovatka Rudlová

o 30 m a nad ním povede sjezd z R1 na-
vazující na obj. 213. Po dobu výstavby 
výše uvedeného køížení se budeme za-
bývat výstavbou obj. 221. Jde o ètyøpo-
lový nadjezd nad R1 pøi vyústìní R1 
z Banské Bystrice, na jehož projektu se 
usilovnì pracuje. Je mi jasné, že tento 
technický popis laikovi mnoho nepoví, 
a proto pro pøedstavu pøikládám vizua-
lizaci, která mluví sama za sebe. 
V tuto dobu máme hotovou celou spodní 
stavbu na objektech SO 211, 213 a 214 
a souèasnì pracujeme na výstavbì nos-
né konstrukce objektu SO 211, kde do 

by, pøesnìji jejího zprùjezdnìní v záøí 
2011.

23. – 24. 11. probìhla v Hradci Králové 
konference Vodní toky 2010, na které 
prezentovala divize D 5 jednu ze svých 
úspìšných staveb, a to Protipovodòová 
opatøení Praha – Zbraslav. Již tradiènì 
byla naše spoleènost partnerem této 
každoroèní akce.

1. 12. se manažeøi spoleènosti setkali 
na pravidelném ètvrtletním výjezdním 
zasedání, tentokráte v Èejkovicích na 
Moravì. Zde probìhlo zhodnocení dosa-
vadního vývoje roku 2010 a byly pøed-
neseny výhledy roku 2011 jak z pohledu 
vedení, tak z pohledù divizí. Velice pøí-
jemné setkání tak narušila jen nepøí-
jemná, i když v tomto období žádná ne-
obvyklá situace, a tou byla nekoneèná 
cesta domù pøi snìhové kalamitì.

8. 12. jsme se zúèastnili zasedání pøed-
stavenstva Sdružení pro výstavbu silnic 
Praha. Na jednání, které se uskuteènilo 
v Jihlavì, se diskutoval stav silnièního 
stavitelství v naší republice a jeho další 

23. – 24. 11. probìhly tradièní Be-
tonáøské dny v Hradci Králové. Na této 
konferenci jsme pøedstavili betonáže 
nosných konstrukcí mostù z lehkého be-
tonu, tak jak jsme je aplikovali na mostì 
u Tisové na Sokolovsku na silnici R6.

29. 11. se uskuteènilo pravidelné setká-
ní seniorù naší firmy s vedením spoleè-
nosti. Tak jako tradiènì s velikou úèastí 
našich bývalých pracovníkù. Tito kromì 
upøímné radosti ze svého setkání 
neustále projevovali zájem o dnešní dìní 
ve stavebnictví a uvnitø firmy. Souèástí 
setkání bylo promítání filmù z èinnosti 
spoleènosti v letošním roce.

7. 12. probìhlo spoleèné zasedání do-
zorèí rady a pøedstavenstva dceøiné spo-
leènosti Stavby mostov Slovakia. Hlav-
ním mottem tohoto zasedání byla dosud 
velice úspìšná èinnost na zatím nej-
vìtším kontraktu spoleènosti pøi výstav-
bì silnice R1 Nitra – Banská Bystrica. Zde 
realizujeme na dvanáct velikých most-
ních objektù a množství menších mostù 
v plánovaných èasech a požadované ja-
kosti.

vývoj s ohledem na zámìry dnešní vlády. 
Souèástí jednání byly rovnìž volby no-
vého pøedstavenstva sdružení.

9. 12. probìhl v kuleèníkových hernách 
Obecního domu benefièní koncert na-
daèního fondu Slunce pro všechny, jehož 
jsme byli partnerem. Na koncertu vy-
stoupila francouzská písnièkáøka Cassi-
ta. Celým veèerem provázel A. Hemala.

9. - 10. 12. se zástupci spoleènosti 
aktivnì zúèastnili konference Izolace na 
mostech 2010, tentokráte se jednání 
konala v Kurdìjovì na jižní Moravì v pøe-
krásném kraji. Byly diskutovány vztahy 
požadavkù nové izolaèní normy, evrop-
ských pøedpisù a zkušeností z realizací 
izolací na mostech. 
 
17. 12. byl slavnostnì zprovoznìn první 
úsek cyklostezek „Po stopách èeských 
králù” v Berounì, jejichž souèástí je i no-
vá ocelová lávka pøes Berounku. Stavbu 
provedla D 1, støedisko Milana Svobody 
jako leader sdružení spoleènì se Stra-
bagem. 

ní, jak z NA v prùbìhu následujícího roku 
(až 3 let) uèinit ZA (zvládnutou aktivitu). 
V tuto chvíli je ideální bilancování na 
minimálnì 24 hodin pøerušit – a to z toho 
dùvodu, abychom byli ve správném na-
stavení NA, resp. ZA utvrzeni. Ti oprav-
du dobøí mohou své NA a související 
opatøení zkonzultovat se svými nejbliž-
šími. 
Následující den vezmeme další èistý list 
papíru a napíšeme na nìj pøehled všech 
opatøení, se kterými jsme se ztotožnili. 
V okamžiku tohoto „ztotožnìní se“ se 
stává z opatøení pøedsevzetí, které 
bychom mìli umocnit adjektivem „zá-
vazné“ (dále ZP). Tímto jsme v podstatì 
hotovi a mùžeme smìle hledìt do bu-
doucnosti. Nesmíme však zapomínat na 
prùbìžnou realizaci krokù k naplnìní 
ZP, prùbìžnou zpìtnou vazbu a v pøí-
padì výkyvù vèasnou korekci dílèích 
krokù, nebo (v opravdu závažných pøí-
padech) korekci ZP. 
Tímto krátkým, leè dùležitým úvodem 
jsme se tedy dopracovali do fáze, kdy 
uplynul rok, a my bychom mìli zúètovat. 

Pozvolna èteme své ZP a hodnotíme mí-
ru jejich splnìní… 
Ideální je, aby byl proces pøemìny NA 
na ZA splnìn po roce minimálnì ze 
60 %. Odborníci tvrdí, že takovýto výsle-
dek je úspìch. A co tìch nesplnìných 
40 %? Jsme jenom lidé. Uvìdomme si, 
co všechno do tvorby a hodnocení pøed-
sevzetí spadá, od lidských vlastností, 
duševních odchylek až po vnìjší vlivy – 
pøedvídatelné i nepøedvídatelné, a ne-
zlobme se na sebe, jestli se nám nìco, 
i pøes upøímnou snahu, nepodaøí.
Osobnì jsem si rok 2010 zatím nevy-
hodnotil. Ale pøedsevzetí do nového ro-
ku už mám. Až si je budete nìkde v hlavì 
vytváøet vy (tak jako já ménì sofistiko-
vanì), nezapomeòte na respektování 
jeden druhého, vnímání spoleèných cí-
lù, dodržování pravidel, atd. a zakažte si 
v novém roce se chovat vùèi sobì i vùèi 
jiným jako Molierùv Tartuffe. 
A v té rovinì osobní, tajné, pak pøeji spo-
kojenost, pevné zdraví a vždy dobrou 
náladu.

17. 12. se uskuteènilo tradièní Vánoèní 
setkání pracovníkù spoleènosti.



Zmìna je ži-
vot a v sou-
èasném svì-
tì zmítaném 
globální fi-

nanèní krizí, internetovou 
válkou, kde jde o svobodu 
slova, skuteènými válkami 
a jinými nepøíjemnými, ale 
skuteènými událostmi, je 
ta, která èeká divize D 3 
a D 7, zmìnou pozitivní 
a zároveò pro nás všechny 
velkou výzvou.

Od nového roku vznikne 
slouèením divizí D 3 a D 7 
nová divize 

. Vznikne 5 starono-
vých støedisek a silná tech-
nická skupina (viz. organi-
gram). Opustí nás støe-
disko sanací a zaèlení se do 
naší dceøiné spoleènosti 
SM 7. 

D 2 Speciali-
zace

Rád bych zavzpomínal na 
historii a kolegy, kteøí byli 
lídøi D 3. Jako první vzal 
v roce 2004 do rukou štafe-
tu pan øeditel Václav Švarc. 
Po nìm pak Pepa Holba, po 
jeho odchodu z SMP se 
chopil žezla Ludìk Borový 
a následnì jsem to byl já, 
Josef Richtr.
Samotná historie D 3 zaèa-
la výstavbou metra IV.C 1 
Ládví, pokraèovala rekon-
strukcí stanice metra Vltav-

D 3    + =D 7 D 2

Josef Richtr

ORGANIGRAM DIVIZE 2
ROK 2011

Úèelem této zakázky je 
intenzifikace stávající 
èistírny odpadních vod ve 

Strakonicích a vybudování nových 
stokových sítí, které budou bezpeènì 
odvádìt odpadní vody do zrekonstruo-
vané ÈOV. Uvedeným opatøením dojde 
k zamezení zneèištìní podzemních vod 
a øeky Otavy, ke kterému dochází vlivem 
netìsnosti stávající stokové sítì.

STØEDISKO 57
STRAKONICE - INTENZIFIKACE ÈOV 
A DOPLNÌNÍ KANALIZACE

Stavba Intenzifikace ÈOV a doplnìní ka-
nalizace je skupinou ètyø podprojektù, 
z nichž pouze podprojekt è.1 – Inten-
zifikace ÈOV Strakonice obsahuje tech-
nologickou èást. Všechny ostatní pod-
projekty obsahují pouze stavební re-
konstrukci èi doplnìní stávající vodo-
hospodáøské kanalizaèní infrastruktury, 
v malé míøe i infrastruktury vodovodní 
avšak tu pouze v rozsahu nutných pøelo-
žek pro rekonstrukci stok.

Zajiš�uje plnìní požadavkù na likvidaci 
odpadních vod v souladu s vodním zá-
konem rozšíøením a intenzifikací stávající 
ÈOV na kapacitu 75 000 EO, kde se pro-
vádí:

Výstavba nové technologické 
linky èištìní odpadních vod a rekonstruk-
ce a doplnìní pøíslušných zaøízení stá-
vající ÈOV.
Práce a dodávky obsažené v tomto pod-
projektu jsou rozdìlené na nové objekty 

Podprojekt è. 1 – Intenzifikace ÈOV 
Strakonice

a technologická zaøízení – jedná se o do-
dávky nových technologických a elektro 
zaøízení, trubních rozvodù v prostoru 
ÈOV a vybudování stavebních objektù, 
které umožní intenzifikaci ÈOV. V nej-
vìtší míøe jde o vybudování ŽB konstruk-
cí, dodání zámeènických konstrukcí, pro-
vádìní zemních prací, doplnìní vnitøních 
komunikací a oplocení a montážní èin-
nost.

Rekonstrukce stávajících objek-
tù – jedná se pøedevším sanace beto-
nových konstrukcí, výmìny zámeèni-
ckých konstrukcí, opravy fasád a interié-
rù budov atd.

Pøestavby stávajících konstrukcí 
k jiným úèelùm – z dùvodu nového 
uspoøádání ÈOV je nutné upravit nìkteré 
pùvodní objekty tak, aby bylo možné 
jejich využití k jiným úèelùm (napø. stá-
vající kruhové usazovací nádrže budou 
pøebudovány v deš�ové zdrže). Jedná se 

Investor: Mìsto Strakonice

Poskytovatel podpory: OPŽP (zprostøedkující subjekt SFŽP ÈR)

Generální projektant: HYDROPROJEKT CZ, a. s.

Zhotovitel: Sdružení „Strakonice – èisté mìsto”

Úèastníci sdružení: 

SMP CZ, a. s. – vedoucí úèastník sdružení, 

HOCHTIEF CZ, a. s. – èlen sdružení

Správce stavby: Sdružení VRV – MMD

(Vodohospodáøský rozvoj a výstavba, a. s., 

 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o.)

Provozovatel kanalizace a ÈOV:

Technické služby Strakonice, s. r. o.

konce roku bude kompletnì hotová 
mostovka na pravém mostì, a na levém 
mostì budou hotové dvì etapy.

Pavel Kout 
Ladislav Šmíd 

Co zbývá na závìr – podìkovat všem 
„místním” za pøijetí a pomoc, taktéž ko-
legùm z SMS je tøeba vyslovit uznání 
a podìkování za to, co zde vše dokázali 
a jak i nám prošlapali cestu. Díky.

ská po povodních, dále 
metro IV.C 2 Støížkov a Let-
òany, a nyní stavba na 
mìstském okruhu – tunel 
Blanka. Po pøipojení VMS 
Brandýs do D 3 se divize 
rozrostla o výrobu a mon-
táže prefabrikátù pod støe-
disky 33 a 34, kdy jsme 
dostali do vínku montáže 

segmentù, nosníkù a proti-
hlukových stìn, vèetnì 
provádìní monolitických 
skeletù. 
Dále roku 2008 vzniklo 
støedisko 35 PHS a rozjela 
se realizace protihlukových 
stìn ve velkém, nejen na 
silnicích a dálnicích, ale ta-
ké na železnièních korido-
rech.
Akvizicí sanaèní firmy v ro-
ce 2007 jsme zaèali prová-
dìt vlastními silami sanace 

dopravních, vodohospo-
dáøských a energetických 
staveb a v roce 2008 jsme 
obdrželi cenu Sanaèní dílo 
roku 2007 za most v Libo-
chovicích.
D 3 také provedla mnoho 
rekonstrukcí a oprav mos-
tù. Za zmínku urèitì stojí 
havarijní oprava Lanového 

mostu v Praze, mosty Pro-
tivín, Helenín, Hradištì, Mi-
rotice, Votice, Trmice, Be-
níškové a Zálužice. V rámci 
nové strategie SMP bude 
opravy a rekonstrukce 
mostù realizovat pouze di-
vize D 1, což je správné, 
a plnì doufám, že to pøine-
se klid do duší našich kole-
gù.
Nová D 2 bude v rámci 
vnitropodnikových dodá-
vek, pøípadnì sdružení 
s ostatními divizemi a ex-
ternì realizovat veškeré 
železobetonové konstruk-
ce kromì mostù, výstavbu 
metra, hloubených tunelù, 
turbostolic, plavebních ko-
mor a jiné. Dále bude vy-
rábìt a montovat prefabri-
kované segmenty, nosníky, 
PHS a ostatní prefabrikaci. 
Ve výrobnì v Berounì bu-

de vyrábìt a montovat 
všechny typy dilatací, oce-
lových konstrukcí, mostù, 
portálù a jiných konstrukcí 
a PHS. Budeme provádìt 
montáže skruží a pùjèovat 
bednìní a lešení. Dále bu-
deme provozovat dopravu 
a mechanizaci vèetnì pùj-
èovny malé mechanizace.
Silnou stránkou bude již 
zmínìná technická skupi-
na. Chceme výraznì spolu-
pracovat s mateøskou fir-
mou VINCI CONSTRUC-
TION v oblasti prefabri-
kace, montážních souborù, 
PHS a ocelových konstruk-
cí a ražených tunelù tech-
nologií TBM.
Do svých øad chceme zís-
kat a postupnì si vycho-
vávat støedoškolské i vyso-
koškolské studenty a ne-
chat je pracovat s našimi 

nejzkušenìjšími kolegy.
Na pøíští rok jsme si nasta-
vili smìlý plán a vìøím, že 
se ho nám spoleènì podaøí 
splnit. S partou zapále-
ných, technicky zdatných 
a pozitivnì naladìných lidí 
se nám to urèitì podaøí. Na 
poèátku roku nás bude cel-
kem 87 THP a 95 dìlníkù.
Na závìr bych chtìl po-
dìkovat všem spolupra-
covníkùm, kolegùm, vede-
ní SMP, dozorùm, investo-
rùm a objednatelùm za do-
savadní spolupráci s D 3 
a D 7 a popøát nám všem 
mnoho zdaru, zdraví, víry 
ve vítìzství a moøe pozitiv-
ní energie, a myšlení 
v uskuteèòování plánù no-
vì vzniklé D 3 + D 7 = . 
Tìším se na spolupráci 
s Vámi.

 D 2

Noèní betonáž dna dosazovací nádrže
Úèastníci projektu



Areál ÈOV pøed výstavbou

gravitaèní kanalizaèní stoky P. Stoka P je 
navržena podél komunikace Radošo-
vice – Strakonice a bude napojena na 
stokovou sí� mìsta Strakonic. Celková 
délka pøivadìèe R-M je 388 m, stoka 
P má délku 1 069,5 m. 
Všechny rekonstrukcí zasažené plochy 
terénu budou po skonèení stavby uve-
deny do pùvodního stavu a do stávající 
nivelety. 
V souèasné dobì se nacházíme zhruba 
v polovinì výstavby. Jako vedoucí èlen 

sdružení plníme harmonogram stavby 
bez vìtších prodlev. Bolístkou stavby 
jsou asi jako na každé zakázce, která je 
financována s pomocí fondù evropské 
unie, zmìnová øízení. Jejich projednání 
je zdlouhavé a leckdy zdržují další sta-
vební postupy. Zajímavostí také je, že 
stavba se provádí za pomoci FIDIC, kde 
jsme jako zhotovitel vcelku dobøe 
schopni reagovat na požadavky a po-
tøeby investora a zároveò díky FIDICu 
jsme schopni øešit i naše potøeby. Musím 
také zmínit, že mi hodnì pomohlo i ško-
lení FIDIC, které jsem absolvoval v rámci 
interní školy, kde jsem se dozvìdìl 
mnoho vìcí, které teï umím využít v náš 
prospìch. Z poèátku jsme se potýkali 
s komunikaèními problémy mezi part-
nery sdružení, ale po nìkolika jednáních 
jsme došli k docela dobré shodì. Dnes 
problémy øešíme na pravidelných tech-
nických dnech a spolupráce s partnery 
ve sdružení a subdodavateli je víc než 
dobrá.

1. etapa – zprovoznìní nové biologické 
linky – 31. 1. 2011
2. etapa – zprovoznìní rekonstruované 
biologické linky – 30. 9. 2011
3. etapa 
– dokonèení díla – 22. 12. 2011
Zkušební provoz v délce 12 mìsícù – 
22. 12. 2012

Libor Potenec

Hlavní milníky stavby:

tedy pøedevším o betonáøské, sanaèní 
a zámeènické práce a dodávky nových 
zaøízení.

Bourací práce – èást prací tvoøí 
též demolice starých objektù (a� již je-
jich èástí, nebo celku).

Odkanalizování území Pod Kuøidlem 
urèeného k zástavbì bude provedeno 
jednotnou kanalizací, která je navržena 
v zeleném pásu stávající komunikace, 
mimo asfaltový povrch. Celková délka 
nového sbìraèe je 736 m, z toho DN 300 
v délce 133,5 m, DN 400 – 602,5 m. Na 
sbìraè budou napojeny kanalizaèní sto-
ky o profilu DN 300 v délce 47 m. Dále 
bude na stoku napojeno 19 ks nových 
ulièních vpustí. Na kanalizaci je navrženo 
celkem 21 ks prefabrikovaných šachet.

Jedná se o zkapacitnìní stávající kana-
lizace a øešení hydraulických pomìrù 
pøed vtokem vod na ÈOV. Kanalizace je 
vedena podél trati ÈD Strakonice - Blat-
ná a podchází dvojitou shybkou øeku 
Otavu. Její celková délka je 881 m. 

Technické øešení spoèívá v gravitaèním 
napojení stávající sítì obce na stokovou 
sí� Strakonic s odtokem do ÈOV. Gra-
vitaèní pøivadìè R-M (Radošovice – Mu-
tìnice) bude napojen na šachtu ŠP25 

Podprojekt è. 3 - Kanalizace Dra-
žejov

Podprojekt è. 5 – Sbìraè E

Podprojekt è. 11 – Sbìraè Radošo-
vice

Rok 2010 mùžeme 
hodnotit jako úspìš-
ný. Divize 7 docílila za 
posledních pìt let 
nejlepšího HV, a to 

v souladu s plnìním strategických cílù 
spoleènosti SMP. Ve svém pøíspìvku 

JAKÝ BYL ROK 2010

bych chtìl zhodnotit støediska D 7 za 
uplynulý rok 2010 a nastínit plány na rok 
2011.

Trvalým cílem støediska, které má cha-
rakter služby, je dosažení maximální 
využitelnosti spravovaných prostøedkù 

Doprava a mechanizace

a kvalitní nabídky speciálních èinností 
v oblasti vìžových, mobilních jeøábù 
a prostøedkù mechanizace. Pokles výko-
nù divize 1 (mostní stavby) se výraznì 
promítl do poptávky po jeøábech a me-
chanizaci. V prvním pololetí se ekono-
mické výsledky propadaly do záporné 
marže a bylo nutné pøijmout opatøení, 
vedoucí ke zlepšení. Byly vytipovány ne-
rentabilní prostøedky a nabídnuty k pro-
deji. 
Dále bylo provedeno strategické 
rozhodnutí o víceúèelovém využití haly 
VEDE. Hala, která dosud slouží pouze 
jako opravna dopravy a mechanizace, 
bude investiènì zhodnocena. Technicky 
nenároènou a nízkonákladovou úpravou 
bude pøestavìna na montážní halu ví-
celamelových dilataèních závìrù typu 
ALGAMOD LW160T – LW960L. 
Až ve druhém pololetí došlo k výrazné 
pozitivní zmìnì. Rozpracované zakázky 
na mostech ve Veselí nad Lužnicí 
a objektech rychlostní komunikace R1 na 
Slovensku lavinovitì zvýšily poptávku po 
vìžových, mobilních jeøábech, manipu-
látorech a montážních souborech. Vý-
sledkem je rùst èisté marže.

Cílem støediska skruží je kladné eko-
nomické hospodaøení se skružovýn ma-
teriálem a provádìní montáží skruží dle 
TP pøi dodržování zásad BOZP. Vytížené 
kapacity má støedisko od kvìtna roku 
2010. Podílí se na stavbì významného 
mostního díla na dálnici D3 v úseku 
Tábor – Veselí SO 208 – Most pøes Luž-
nici. Jedná se o dva soubìžné mosty, 
vždy pro každý dálnièní smìr, úctyhodné 
délky 1061 m. V souladu s místními pod-
mínkami byla navržena klasická pevná 
skruž na bárkách PIŽMO a PEINER 35 
s vodorovnou konstrukcí tvoøenou válco-
vými nosníky. Odskružení je provádìno 
pomocí nánožkových noh PIŽMO v sou-
èinnosti s pomocným pískovým odskru-
žením. Dalšími nosnými zakázkami jsou 
pevné skruže na objektech SO203, 204, 
207, 208, 211, 213, 214, 221 rychlostní 
komunikace R1 v úseku Selenec – Bela-
dice a na obchvatu Banské Bystrice. 
Útvar má pøed sebou dostateènou záso-
bu práce pro rok 2011. Kvalita provede-
ných prací v souladu s plnìním èasových 
harmonogramù a velmi dobré ekono-
mické výsledky dávají pøedpoklad pozi-
tivní prognózy do dalších období. 

Nejvýznamnìjšími zmìnami prošla vý-
robna ocelových konstrukcí v Berounì. 
Nemalé vložené investièní prostøedky do 
nové haly, skladových ploch, strojù 
a technologického vybavení vedly k roz-

Støedisko skruží

Støedisko ocelových konstrukcí

voji výrobního programu. Výrobna se 
pøemìnila ze zámeènické dílny v malou 
mostárnu. Realizované zakázky v letoš-
ním roce - pøíhradová konstrukce lávky 
pro protihlukovou stìnu na trati SŽDC 
Benešov – Stranèièce, ocelová konstruk-

ce visuté lávky pro pìší pøes øeku Otavu 
ve Strakonicích, dodávka portálù do-
pravního znaèení na SOKP 514, 515, do-
dávka nerezových portálù do tunelù na 
SOKP 513, 514, výroba a montáž oce-
lové konstrukce spøaženého mostu pøes 
Èervený potok na železnièním koridoru 
Praha – Plzeò, výroba a montáž ocelové 
konstrukce spøaženého silnièního mostu 
ve Voticích - ukazují, kam se celé støe-
disko za poslední období posunulo. Od 
drobných zámeènických prvkù k výrobì 
dynamicky namáhaných nosných kon-
strukcí. V uplynulých deseti letech vy-
rábìla D 7 dilataèní závìry Maurer. Po 
rozchodu s tímto partnerem hledala spo-
leènost SMP náhradní variantní øešení. 
V roce 2009 bylo zahájeno jednání s fir-
mou Freyssinet o výrobì a spolupráci 
v oblasti nových dilataèních závìrù. Vý-
sledkem jednání je navázání spolupráce 
s italským výrobcem ALGA. Z jejich vý-
robního programu jsme vybrali lamelové 
dilataèní závìry, které jsou obdobou zá-
vìrù Maurer. Získali jsme certifikáty pro 

Betonáž dna dosazovací nádrže

Areál ÈOV pøi výstavbì



S t a v b a  
„Pøírodní 
park Du-
beè II” je 

situována na východním 
okraji zastavìného území 
mìstské èásti Praha – 
Dubeè navazující na již 
dokonèenou a zprovoz-
nìnou 1. etapu této stav-
by. Stavbu realizujeme ve 
sdružení typu arge se 
spoleèností INGBAU CZ, 
s. r. o., investorem stavby 
je Hlavní mìsto Praha. 

STØEDISKO 83

PØÍRODNÍ PARK DUBEÈ II.

V rámci zakázky provádíme 
revitalizaci zbývající èásti 
stávajícího zanedbaného 
území na pøírodní park, 
který bude sloužit pro ná-
vštìvníky a obyvatele Dub-
èe a nedalekého domova 
s peèovatelskou službou. 
„Pøírodní park Dubeè II” 
zaujímá rozlohu pøibližnì 
1 ha. Centrální èást parku 
tvoøí vyhlídka „3 babyky”. 
V parku budou zøízeny 
atraktivní zelené plochy, 
které budou doplnìny o la-

vièky, informaèní tabule 
a ostatní mobiliáø parku. 
Souèástí parku budou 
opìrné stìny, vinice, umì-
lá vodoteè a grotta.
V dobì zahájení výstavby 
byla zájmová oblast s vý-
jimkou okolí pøilehlého ba-
rokního špýcharu a novì 
vybudované 1. etapy stav-
by ve znaènì zpustlém sta-
vu. Práce na výstavbì byly 
zahájeny 12. 8. 2010 pøí-
pravou území. Ta spoèívala 
v odstranìní keøových po-
rostù, probírky porostù 
a kácení døevin a stromù. 
Souèasnì s pøípravou úze-
mí byly zahájeny práce na 
modelaci terénu, pøi které 
byla navezena zemina pro 
budoucí vyhlídku a vinici. 
V souèasné dobì jsou 
dokonèeny komunikace 
pro pìší s povrchem z me-
chanicky zhutnìného ka-
meniva, umìlá vodoteè 
s jezírkem, monolitická že-
lezobetonová zeï oblože-
ná pískovcem obepínající 
vinici a dále schodištì po-
dél opìrné zdi na vyhlídku 
obložené pískovcovými 
deskami. Nyní probíhají 
intenzivní práce na výsad-
bì zelenì a na osazování 
prvkù drobné architektury. 
Dobudováním obou etap 
parku v nevyužívané loka-
litì na hranici intravilánu 
obce, které jsou dnes vel-
kým trendem v celé Evro-
pì, bude umožnìno našim 
spoluobèanùm trávit volný 
èas aktivním odpoèinkem 
a zároveò poslouží ke zvi-
ditelnìní naší spoleènosti 
v této oblasti.

Stanislav Vojtášek

ÈR a SR a v srpnu jsme zahájili výrobu 
jednoprofilových závìrù LW80 v Berou-
nì. Výrobu víceprofilových mostních di-
lataèních závìrù bychom chtìli zaèít 
v lednu roku 2011. Dále pracujeme na 
rozšíøení sortimentu výroby o další typy 
dilataèních závìrù øady WP, WR, JEP, ET 
øady CYPEC firmy Freyssinet. Certifikaci 
a zahájení výroby plánujeme na pøíští 
rok.

Závìrem mùžeme konstatovat, že také 
rok 2010 byl pokraèováním v rozvoji no-
vých technologií a zachováním trendo-
vého rùstu ekonomických výsledkù. 
Dìkuji všem zamìstnancùm spoleènosti 
za vstøícnost, kolektivu D 7 za kvalitu 
provedených prací a tìšíme se na bu-
doucí spolupráci v novì slouèené .

Pavel Panuška

D 2

Nadcházející závìr roku vybízí k zamy-
šlení, co konèící rok pøinesl a jaký vlastnì 
byl.
Máme-li hodnotit rok 2010 z pohledu 
spoleènosti SM 7, mùžeme konstatovat, 
že to byl rok vcelku úspìšný. Spoleènost 
se se ctí vyrovnala se všemi úkoly, které 
pøed ní byly v tomto roce postaveny. 
V Èeské republice provedla pøedpínací 
práce na stavbì dálnice D3, dokonèila 

SM 7
CO PØINESL ROK 2010 napínání na stavbì 514 

Pražského okruhu a reali-
zovala i další menší stavby. 
Zvláštní pozornost si jistì 
zaslouží úspìšné dokon-
èení výsunu mostovky na 
mostì u Lokte na silnici 
I/6, o kterém jsme na tomto místì již 
døíve informovali. Poslední etapou této 
akce bylo osazení celé mostovky na defi-
nitivní ložiska, které dokonèili pracovníci 
Hydroservisu v listopadu.

Na Slovensku se Organizaèní složka SM 7 
posílená o techniky a montéry z Èech 
velmi úspìšnì vypoøádala s velkým 
objemem prací na stavbì rychlostní ko-
munikace R1, který byl pro letošní rok 
plánován. Za vyzdvihnutí stojí zejména 
pøedpínání segmentového mostu SO 
203, vysouvaného mostu SO 209 pro 
maïarského zákazníka, práce na vìtši-
nì objektù severního obchvatu Banské 
Bystrice i napínání stovek nosníkù v pre-
fì ZIPP.

Ve sledovaných ukazatelích znamenal 
rok 2010 pro spoleènost SM 7 zpracování 
cca 2 500 t pøedpínací výztuže, z toho na 
Slovensku 1 000 t. Toto množství pøed-
stavuje témìø 280 mil. Kè výkonù, z toho 
na Slovensku 100 mil. Kè. Zejména výko-
ny na Slovensku znamenají obrovský ná-
rùst oproti minulým letùm.

Žádné bilancování se neobejde bez po-
hledu do budoucna. Pro nadcházející rok 
2011 stojí pøed spoleèností SM 7 do-
konèení prací na dálnici D3 v Èechách 
a rychlostní komunikaci R1 na Sloven-
sku. 
Kolektiv pracovníkù se rozroste o støe-
disko sanací betonových konstrukcí, 
které k 1. 1. 2011 pøichází od SMP CZ. To 
je spojené se zmìnou dosud používa-
ného systému Dywidag na systém 
Freyssinet ze skupiny VINCI. Kromì zvý-
šení konkurenceschopnosti si od tohoto 

kroku slibujeme rozšíøení sortimentu 
aktivit naší spoleènosti, který zajistí roz-
voj spoleènosti do budoucna. 
K vìtšímu optimismu pøi pohledu do bu-
doucího roku chybí pracovníkùm SM 7 
jasnìjší obraz o vývoji stavebních za-
kázek v dopravní infrastruktuøe v ÈR 
i SR, aby se mohli v klidu a dostateèném 
pøedstihu pøipravit na další zajímavé 
zakázky. Pøesto vìøíme, navzdory èasté 
rétorice politikù a èetným mediálním 

prohlášením o úsporných opatøeních 
a nedostatku financí pro dopravní infra-
strukturu, že postupnì zaènou vznikat již 
v pøíštím roce další pøíležitosti v podobì 
nových soutìží. Rozvoj státu je bez toho 
nemyslitelný.

Za dobrou práci v letošním roce patøí 
všem zamìstnancùm SM 7 podìkování 
a do roku nadcházejícího pøání pevného 
zdraví, spokojenosti a úspìchù.

Jiøí Daòhelka

Klenot chomutovské estakády
Most pøes Haèku
tøi roky poté 

Ani to, že se zima zakousla do krajiny 
a pokryla lesy a údolí snìhem, neubralo 
chomutovské estakádì se svým maje-
státným mostem pøes zamrzlou Haèku 
na kráse. Dokonce by se dalo øíci, že 
v mrazivém dni šedesát metrù vysoká 
klenba pùsobila s chladnou elegancí im-
pozantnì. Výstavbu mostu pøed tøemi 
lety provedlo sdružení Haèka spoleèností 
Bögl a Krýsl a SMP CZ.

„Tehdy, v roce 
2007, to pro 
nás stavaøe by-
la nevídanì do-
brá a mírná zi-
ma, øekl o tom-
to díle ing. Jo-
sef Richtr ze 
SMP.” Umožnila 
nám pokraèo-
vat na øadì 
stavbách. Patøil 
k ní i most SO 
205 pøes údolí 



Haèky, který navazoval na Pøeložku 
silnice I/7 Chomutov-Køimov. Smìr pøe-
ložky tady pøekraèoval velmi strmé údolí 
potoka Haèky. Výška nivelety trasy nade 
dnem údolí pøesáhla šedesát metrù. Tra-
sa se v místì objektu nacházela v pra-
vém pùdorysném oblouku o polomìru 
500 metrù. Rozpìtí tøí hlavních polí bylo 
106 metrù a celková délka mostu mezi 
dilatacemi dosáhla 336 metrù.”
Specialitou monumentálního mostu, 
který je 22,5 metru široký, byly štíhlé, až 
48,5 metru vysoké pilíøe. Osvìdèila se 
tehdy speciální technologie letmé beto-
náže, bez které by tento most pøes zdejší 
údolí nestál. Ing. Richtr pøipomnìl, že se 
pøi armování nosné konstrukce museli 
odborníci vypoøádat s nìkolika problé-
my. Prvním problémem byla velice pøísná 
maximální tolerance ve výškové poloze 
pøíèného pøedpìtí ± 3 - 5 mm, dále to 
byly velice hustì armované nálitky ve 
spodní a horní desce sloužící pro pøedpí-
nání kabelù spojitosti, které pak byly ve-
lice složité i pøi vlastní betonáži. Dalším 
problémem byla výztuž dvanácti lamel, 
která se provádìla po èástech s èasovým 
odstupem a jejíž souèástí byl i složitý 
pøíèník.
Výstavba jedné typické lamely tehdy tr-
vala devìt dnù. Pro výstavbu se použí-
valy dvì dvojice betonážních vozíkù. Pro 
urychlení postupu výstavby pøi pøesu-
nech vozíkù na další vahadlo, respektive 
pøi jejich demontáži, se využívaly i kom-
penzaèní protizátìže, zajiš�ující dosta-
teènou stabilitu vahadel pøed zmonolit-
nìním.
Další technickou lahùdkou bylo využití 
masivních hydraulických lisù, které slou-
žily pro aktivaci ložisek na opìrách. Be-
tonové dílce byly pøizvedávány silou 50 t. 

Most se mùže pochlubit i trubním odvod-
nìním, které vede komorou mostu. Pøíè-
né svody jsou z nerezu a podélný svod 
z odstøedivì litého sklolaminátu. Uvnitø 
mostu byl zároveò zøízen rošt pro vedení 
inženýrských sítí a napájení pro osvìtlení 
tubusu.
Mosty mìly být pùvodnì dva vedle sebe, 
ale vzhledem k èasovým úsporám i šetr-
nìjšímu zásahu do pøírody se pøistoupilo 
k pøepracování projektu. Stavba trvala 
pouhé dva roky.
Co nakonec øíci po tøech letech, kdy stav-
ba úspìšnì slouží motoristické veøej-
nosti? Bez mostu SO 205 by úsek pøelož-
ky Køimov - hranièní pøechod s Nì-
meckem v Hoøe Svatého Šebestiána ne-
existoval. Pøipomeòme, že z druhé stra-
ny trasy estakády, jedná se o jihozápadní 
obchvat Chomutova, most odlehèil 
mìstu od kamionové dopravy. Z širšího 
pohledu byl soubor tøí silnièních staveb 
z Chomutova do Hory Svatého Šebestiá-
na v délce tøinácti kilometrù souèástí dal-
ších deseti staveb s cílem rozšíøit 
rychlostní komunikaci R7 a na ni nava-
zující silnici I/7 spojující Prahu s Chomu-
tovem a dále pak s Nìmeckem v úseku 
47 kilometrù. Aèkoliv se jejich ukonèení 
tehdy pøedpokládalo na konci letošního 
roku, vzhledem k investièním škrtùm se 
realizace nìkterých vybraných úsekù od-
kládá. 
„Most nad Haèkou splòuje provoznì 
všechna nároèná kritéria,” doplnil infor-
maci Václav Filip z ØSD Chomutov, „ je 
jen škoda, že další výstavba rychlostní 
silnice R7 se ztenèila na pouhé dva úse-
ky: Vysoèany – Droužkovice a Droužko-
vice – Nové Spoøice. Jejich uvedení do 
provozu plánujeme na záøí 2013.”

Agentura Laurus Press Servis

Správa mejtku a investic
Keystone – nové sídlo spoleènosti

V polovinì bøezna zahájila developerská 
firma Karlín Group práce na výstavbì ad-
ministrativní budovy Keystone. Zhoto-
vitelem stavby je naše sesterská spo-
leènost Prùmstav, a. s. Vzniká zhruba 

26 500 m  nových kanceláøských a ko-
merèních prostor uprostøed staré zástav-
by na nároží ulic Pobøežní a Šaldova, ve 
významné èásti pražského Karlína. 
Schválený územní plán poèítá v této 
oblasti s výstavbou mostu pøes Vltavu, 
který bude navazovat právì na Šaldovu 
ulici a propojí Karlín s Holešovicemi. Na 
dokonèený projekt Keystone brzy navá-
že plánovaná výstavba rezidenèního 
a administrativního komplexu v prostoru 
Rohanského ostrova nazvaná River Gar-
dens. Keystone bude v budoucnosti do-

minantou jedné z nej-
významnìjších karlín-
ských køižovatek, kde se 
mùže naše spoleènost vý-
raznì prezentovat. Autory 
návrhu budovy jsou architekti Mathias 
Miller a Daniel Niggli ze švýcarské archi-
tektonické kanceláøe EM2N, kteøí se in-
spirovali èeským kubismem a Keystone 
bude jeho novodobou interpretací. Ar-
chitektonický výraz budovy se ponìkud 
vymyká dnešní uniformní architektuøe 
mnohdy bezduchých sklenìných krabic. 
Jednotlivé šikmé povrchy fasády z polo-
lesklých hliníkových panelù pøipomínají 
krystal, který odráží a zachycuje svìtlo 
a barvy z okolí. Spolu v kombinaci se 
sklem a hrubozrnným lehkým betonem 

na bázi pìnového skla bude dojem velmi 
impozantní a bude jistì pøitahovat po-
zornost široké veøejnosti. Samozøejmì 
to, že je budova umístìna na nepøehléd-
nutelném místì a bude støedem pozor-
nosti, je vykoupeno zvýšenou hluèností 
v jejím okolí z pøilehlé ètyøproudové ko-
munikace Rohanské nábøeží a ulice Šal-
dovy. Ale i na to je v projektu pamato-
váno zlepšeným odhluènìním pláštì bu-

dovy a zejména použitím kvalitních výpl-
ní otvorù.  
Vlastní konstrukce budovy je monoli-
tická, železobetonová, pøibližnì ob-
délníkového pùdorysu o rozmìrech 
26 x 44 m, který se od úrovnì 5. patra 
zmenšuje na cca 40 x 20 m. Bude mít 
8 nadzemních podlaží, z nichž pøevážná 
èást bude využita jako kanceláøské 

2prostory, ale nabídne i 850 m  obchod-
ních ploch a ve 3 podzemních podlažích 
68 parkovacích stání. Budova splòuje 
veškeré nároky na moderní kanceláøské 
prostory, kanceláøe jsou klimatizované, 
vybavené flexibilními vývody pro kabe-
láž, zdvojené podlahy umožní jedno-
duché úpravy silových i datových rozvo-
dù.
Hlavními nájemci budou spoleènosti ze 
skupiny Vinci Construction. Ve 3. a 4. NP 
se usídlí spoleènost Prùmstav, a. s., 
a v 5. až 8. NP spoleènost SMP CZ, a. s. 
Jednotlivá podlaží užívaná naší spoleè-
ností budou rozèlenìna do menších kan-
celáøí sádrokartonovými a systémovými 
prosklenými pøíèkami obdobným zpùso-
bem, jak je to dnes na Evropské. Spo-
leènost Prùmstav preferuje otevøené 
prostory, tzv. open space. 

Architektonický návrh interiérù byl svì-
øen spoleènosti Albatros design, s. r. o., 
která na základì požadavkù budoucího 
uživatele zpracuje návrhy uspoøádání 
a vybavení jednotlivých kanceláøí.
V okolí nové budovy je velmi dobrá ob-
èanská vybavenost, je zde celá øada ob-
chodù, restaurací, kaváren, kulturních 
a sportovních zaøízení, hotelù, sídlí zde 
celá øada významných domácích i nad-
národních spoleèností, bank, pojiš�oven 
atd.
Budova je snadno dostupná veøejnou 
dopravou, v blízkosti je stanice metra 
Køižíkova na trase B i zastávky nìkolika 
linek tramvají. Lehce dostupné je i auto-
busové nádraží Florenc a vlakové Masa-
rykovo nádraží. Ponìkud složitìjší je 
cestování autem, protože Karlín patøí 
k širšímu centru Prahy, kde jsou èasté 
dopravní komplikace, ale situace se jistì 
výraznì zlepší po dokonèení èásti mìst-
ského okruhu a zprovoznìní tunelu Blan-
ka. 
Kompletní dokonèení stavby a pøedání se 
plánuje na konec bøezna 2012 a od 
1. 4. bude budova pøipravena k nastìho-
vání. 
Závìrem mi dovolte krátký dovìtek.
Keystone v terminologii stavaøù pøedsta-
vuje závìreèný kámen – klenák, který se 
umis�uje uprostøed klenby, spojuje ji 
a uzavírá. Teprve pak je klenba dostateè-
nì pevná a mùže být zatížena. Bez nìho 
se klenba hroutí a padá.
Pøál bych si, aby Keystone symbolizoval 
spojení a soudržnost všech, kteøí v nìm 
budou v dalších letech pracovat.

František Èížek
OISM

Pohled na stavební jámu – v pozadí servis M3000

Vizualizace - pohled ze Sokolovské ulice

Vizualizace – pohled na nároží Šaldovy 
a Pobøežní ulice

Zprávy
z integrovaného systému øízení 06 - 2010

Jakost
V prùbìhu listopadu 
a prosince probíhalo 
druhé kolo interních 
auditù. Z výsledkù 
kontrol lze øíci, že na 

vìtšinì staveb a stálých provozovnách 
došlo k napravení pøedešlých nedostat-
kù. Také ukonèení „problematiètìjších” 
fází staveb, pøi kterých se èasté neshody 
objevují vedlo k omezení zjištìných ne-
shod. To ovšem nevede k vytýèeným cí-
lùm. Na vìtšinì kontrolovaných subjektù 

je prostor pro neustálé zlepšování, které 
je jak cílem naší firmy, tak i jedním z po-
vinných závazkù IMS vyplvajících ze 
všech systémových norem IMS. 

V mìsíci listopadu došlo k našemu šesté-
mu úrazu. Nehoda se stala dne 
15. 11. 2010 na zaøízení staveništì stav-
by v Køešicích divize D 5. Zamìstnanec 

BOZP



Aktuality
z personálního útvaru 06 - 2010

K 1. lednu 2011 byly 
s l ou èeny  d i v i z e  

 a  vznikla 
. Øe-

ditelem divize 2 byl 
jmenován Ing. Josef 
Richtr. Pozici výrob-
nì-technického ná-
mìstka divize D 2 bu-
de vykonávat dosa-

vadní øeditel divize 7 Bc. Pavel Panuška, 
ekonomickým námìstkem je František 
Perdok.
V souvislosti s výše uvedenou organi-
zaèní zmìnou byla zrušena všechna 
støediska spadající pod sluèující se divize 

 a  a souèasnì zahájila èinnost 
nová støediska:

støedisko 21 VMS 
             Jiøí Šimùnek

støedisko 22 VOK 
Bc. Miroslav Havlíèek

støedisko 23 Podzemní a ŽB stavby 
Petr Jelínek

støedisko 24 PIM 
Ing. Tomáš Chlasták

støedisko 25 DAM 
Jaroslav Èermák

støedisko 26 Technická skupina 
Ing. Daniel Skura

3

D 3

7

D 7

divize 
2 Specializace

zde rozøezával zábradlí frikèní pilou a po-
té co zábradlí povolilo, spadlo mu na no-
hu a zpùsobilo mu zlomeninu pravého 
palce. Jedná se tedy již o ètvrtý úraz prs-
tu za tento rok.

Dùležitou informací z oblasti BOZP je 
zmìna systému v zapisování úrazù. Od 
nového roku je povinností zapisovat 
veškeré pracovní úrazy, tedy i ty, jejichž 

rekonvalescence je kratší nežli 3 dny. 
Toto pravidlo vychází z Naøízení vlády 
è. 201/2010 o zpùsobu evidence úrazù, 
hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
Záznamy o tìchto úrazech vždy na konci 
mìsíce zasílejte našemu bezpeènost-
nímu technikovi. 
Dále platí dùraz na zaznamenávání a ve-
dení evidence o úrazech našich subdo-
davatelù. 

Edita Miláèková

K 1. lednu 2011 bylo rovnìž delimito-
váno støedisko 32 Sanace do dceøiné 
spoleènosti SM 7, a. s. Støedisko GES 
spadá od tohoto data pøímo pod útvar 
výkonného øeditele.
V prosinci byly vyplaceny Roèní odmìny 
pro techniky a zamìstnance v dìlnických 
kategoriích.
I pøes negativní zprávy z trhu naše 
spoleènost v tuto chvíli neuvažuje 
o žádných organizaèních opatøeních za-
mìøených na snižování poètu zamìst-
nancù. 

Pavel Kameník

Jste ekonom, který se 
mimo jiné stará o to, 
aby výroba a montáž 
ocelových konstrukcí 

probíhala co možná nejplynuleji, 
napadlo vás, že budete jednou 
souèástí zrovna takového provozu?

Výroba a montáž ocelových 
konstrukcí je velice nároèná tím, že je 
zde koncentrováno znaèné množství 
jednotlivých zakázek, které se èasto 
setkávají ve stejném èasovém okamžiku, 
a kde s každou zakázkou je z hlediska 
výrobních a administrativních úkonù 
pøibližnì stejná práce - od zpracování 
konkurenceschopné cenové nabídky, 
urgování  RDS, zhotovení VTD, po 
objednání materiálu, pøes správné 
naèasování výrobních kapacit ve výrob-
nì, až po koneènou montáž, pøedání 
a fakturaci. Je tedy kladen veliký dùraz 
na správné naèasování, a to vzhledem 
k termínùm dokonèení každé z jednotli-
vých zakázek. Nikdy mì nenapadlo, že 
budu souèástí takového provozu, a jsem 
rád za možnost získání provozních zku-
šeností.

Nìkteré konstrukce, které v Berou-
nì vznikají, snesou srovnání s umì-
leckými díly, mùžete nìjakou zmí-
nit, která se vám osobnì zvláš� lí-
bila?

Osobnì se mi líbí napøíklad La-
hovická vìž, ze které je nádherný vý-
hled do okolí, nebo Strakonická lávka.

Kromì ocelových konstrukcí má 
divize 7 na starosti další spe-
cializace – dopravu a mechanizaci, 
montáže skruží, pùjèovny atd. 
Které z tìch všech èinností je pro 
ekonomické plánování a vyhodno-
cování nejsložitìjší?

Divize 7 se zabývá rùznorodými 
èinnostmi, pøièemž každá z nich má své 
vlastní zvláštnosti. Doprava a mecha-
nizace je velice citlivá na sezonní výkyvy 

a množství stavebních zakázek ve spo-
leènosti. Její plánování a hodnocení je 
specifické, a to vzhledem ke skuteènosti, 
že zde vznikají jak fixní náklady, které 
jsou v podstatì konstantní, tak náklady 
variabilní, jenž jsou pøímo úmìrné 
plánovaným výkonùm vycházejícím 
z procenta využití dopravního prostøed-
ku. Støedisko montáží skruží se skládá ze 
stavebních projektù, které se podobají 
ostatním projektùm uskuteèòovaným 
v rámci naší spoleènosti. Asi nejsložitìjší 
je plánování a hodnocení støediska oce-
lových konstrukcí, a to zejména s ohle-
dem na množství krátkodobých pro-
jektù, dále z hlediska dlouhodobého plá-
nování, kde je v dlouhodobém období 
vysoký podíl nezajištìné zakázky, 
a z hlediska promìnlivosti zajištìní vý-
robních kapacit s ohledem na plánování 
optimálního množství vložené pracovní 
síly. 

Které ze všech støedisek divize 7 
Vás v poslední dobì nejvíce potì-
šilo a èím?

Nejvíce mì potìšilo støedisko 
ocelových konstrukcí, a to zejména vy-
budováním týmu dobøe spolupracujících 
kolegù, kteøí jsou schopni øešit po od-
borné a finanèní stránce øadu nároèných 
projektù a splnit zákazníkùm veškeré po-
žadavky dodávaných ocelových kon-
strukcí a výrobkù, co do požadované 
kvality a termínù.

Stavební obor jako celek je ve slo-
žité situaci. Myslíte, že to nejhorší 
je již za námi, že se zaène blýskat 
na lepší èasy?

Myslím si, že dùležitým fakto-
rem pro stabilizaci odvìtví budou kromì 
ekonomického rùstu zejména podmínky 
pro podnikání a soukromé investice 
nastavené novou vládou, vytvoøení 

... JIØÍHO SVOBODU
    EKONOMICKÉHO NÁMÌSTKA DIVIZE 7



leden 2011

Zkuste se nám pøedstavit, kolik 
Vám je let, jaké máte záliby, co stu-
dujete, co byste si pøála…

Letos na podzim mi bylo šest-
náct. Do školy chodím na gympl k nám 
do Chomutova, už tøetím rokem, roz-
hodla jsem se pro šestileté studium. 
Doufám tedy, že bude šestileté. No a na 
ostatní záliby kromì lyžování moc èasu 
nezbývá, ale ráda si pustím pìkný film, 
nebo pøeètu knížku. A co se týèe ostat-
ních sportù tak mám v oblibì tenis, vodní 
lyže a adrenalinové sporty. Ráda bych 
zkusila bungee-jumping.

Hovoøí se o Vás jako o velkém ta-
lentu lyžování, kdy jste poprvé stá-
la na lyžích a kdo Vás to nauèil?

Poprvé to bylo kolem druhého, 
tøetího roku, už pøesnì nevím. Máme do-
ma fotky z mého prvního ledovce, kde 
jsme byli s našima na dovolené a tam mi 
mohly být tak maximálnì ètyøi. Lyžovat 
mì nauèil urèitì táta. Jezdili jsme spolu 
v zimì skoro každý den na Klínovec na 
veèerní lyžování a víkendy jsme taky trá-
vili na horách. Pamatuju si, jak jsme 
s babièkou sjíždìly kopeèky v parku.

Na jakých kopcích jste vyrostla?
Na Klínovci. Byli jsme parta dìtí 

z tamního lyžaøského klubu a byli jsme 
poøád na snìhu. Klidnì i do ètyø, do pìti, 
dokud nebyla tma, tak moc nás to bavilo. 
To bylo fajn, akorát, kdybych to tak mìla 
i teï, asi bych neuspìla.

Vaším cílem je urèitì dosáhnout 
vrcholných výkonù, tomu jistì pod-
øizujete veškeré úsilí, není to pøece 
jen na úkor jiných aktivit? 

Nejtìžší je to asi se školou. 
I když tam, kam chodím, mi relativnì vy-
cházejí vstøíc. Chybím klidnì tøiètvrtì èa-
su z celého školního roku, to je šílený. 
Ale zatím se to dá zvládat. U nièeho ji-

koncepce veøejných investic a pøístupu 
ke stavebnictví jako jedné z nejdùleži-
tìjších komponent ekonomiky. Souèas-
ná vláda v dobì recese zastavuje i pro-
jekty, které jsou spolufinancovány 
z evropkých fondù, což ekonomiku moc 
pozitivnì nestimuluje. 
Dle mého názoru se v dlouhodobém ho-
rizontu zmìní struktura poptávky po sta-
vebních pracích. Zvýší se podíl energe-
tických staveb, zejména jaderné elekt-
rárny a lokální alternativní zdroje. Zahájí 
se více staveb souvisejících s ochranou 
životního prostøedí, stavby spojené s od-
straòováním ekologických zátìží, èistír-
ny odpadních vod.
 
Hrajete rád tenis. Dokáže vás nì-
kdy tato hra natolik vytoèit, že má-

te chu� praštit s raketou?
Ano dokáže, jsou takové chvíle, 

ale snažím se je zvládat. Nicménì ovlá-
dání takových pocitù je mnohdy dost 
tìžké… Jednou jsem napøíklad hrál ètyø-
hru s kolegou, kde jsme v setu vedli 5:0 
a ještì jsme dokázali prohrát 5:7.

Na sklonku roku si èlovìk dává do 
toho pøíštího nìjaké pøedsevzetí, 
máte nìjaké?

Ano, z hlediska profesního bych 
se chtìl podílet spolu s ostatními kolegy 
na posilování stability a prosperity spo-
leènosti a tedy i na hladkém pøekonání 
recese ve stavebnictví, k èemuž s úspì-
chem vede zvolená firemní strategie 
spoleènosti, a to zejména diverzifikací 
èinností do dalších segmentù trhu.

BÁRA STRAKOVÁ je v šestnácti letech lyžaøskou šampiónkou

„Nejvìtším trenérem je mùj táta”

SIMONA BAUMRTOVÁ

ného mi to ani nepøijde. Nejsem doma 
nìjak vázaná, asi je to i tím, že musím 
dohánìt školu. V životì se mi nestalo, že 
bych nechtìla odjet lyžovat, protože má 
nìkdo oslavu narozenin a já tam chci 
být, nebo bych nechtìla odjet od ka-
marádù, co mám doma. To se mì nìjak 
netýká.

Prozatím Váš nejvìtší úspìch...
Letos jsem byla prvním rokem 

juniorkou a vyhrála jsem mistrovství re-
publiky juniorù ve slalomu. Z toho jsem 
byla dost pøekvapená. A z pøedchozích 
let si nejvíc cením osmého místa z mi-
strovství svìta žákù a pak také dvou ví-
tìzství v kanadském Whistleru.

Co pro Vás znamená trenér?
Táta. Za svojí dosavadní krátkou 

kariéru mám teï tøetího trenéra, který 
se mnou jezdí, když táta nemùže. Po-
slouchám ho, respektuju, ale stejnì nej-
vìtší autoritu u mì mìl, má a vždycky 
bude mít táta. Bez nìj bych vlastnì teï 
ani nelyžovala.

Zimní olympijské hry se budou ko-
nat za necelé ètyøi roky v Soèi. Dou-
fáte, že budete reprezentovat ÈR?

Urèitì doufám v to, že bych se 
mohla zúèastnit. Nevím, na kolik jsou 
moje šance tam reprezentovat reálné, 
ale budu se snažit, abych závodit mohla.

Konkurence je obrovská, jak se 
Vám daøí držet krok a kdo je Vaším 
vzorem?

Je to tìžké. Obzvláš� letos, mìla 
jsem po operaci, nemohla jsem ètvrt ro-
ku lyžovat. Pokaždé, když jsem se do-
zvìdìla, že nìkdo nìkde lyžuje, byla 
jsem nervózní, že já ne. Ale možná, že mi 

ta pauza i pomohla, teï pøed závody se 
cítím dobøe. A mým vzorem je asi Ame-
rièanka Lindsay Vonn. Líbí se mi, že jezdí 
obstojnì všechny disciplíny. Ale naši Šár-
ku Záhrobskou taky moc obdivuju.

Máte disciplínu, kde jste pouze sa-
ma za sebe, startujete radši první 
nebo spíš poslední?

Spíš mezi prvníma. Je tam výho-
da v tom, že máte lepší tra�. Málokdy se 
ale povede dostat se mezi nejlepší a tu-
díž mít natolik dobré èíslo, aby byla tra� 
ideální.

Uspìt znamená být trochu palièatá 
a cílevìdomá, jste taková?

Palièatá asi urèitì. Øíká mi to 
skoro každý. A cílevìdomá nevím. Asi 
trošku jo. Spíš mám nìkdy problém 
s tím, že si málo vìøím.

A co úrazy, vyhýbají se Vám?
Úrazy, jako pøetržená kolena, 

naštìstí ano. Letos na jaøe jsem ale byla 
na operaci s výrustky na chodidlech, byly 
to takové otlaky z lyžákù. Šla jsem s obì-
ma nohama najednou, ale už je to snad 
v poøádku. Obèas to ještì oteèe, ale dá 
se to, jsem ráda, že jsem na ten zákrok 
šla.

Máte nìjakou pøezdívku?
V poslední dobì se uchytil Bram-

boráèek. To je docela v pohodì, mohlo 
by to být horší  :-D

Co byste si pøála pod stromeèek?
Musím se pøiznat, že letos vùbec 

nevím. Za ètrnáct dní letím na tøi týdny 
do Kanady na závody, tak už asi žádné 
veledary chtít nemùžu. Ještì musím nì-
co vymyslet.

PØEDSTAVUJEME NOVÉ TVÁØE SMP

Jednou z nových tváøí naší spoleènosti je 
i plavkynì z Chomutova, 19letá Simona 
Baumrtová. I když plavecký oddíl TJ Slá-
vie Chomutov a jmenovitì Simonu pod-
porujeme již delší dobu, letos dostala 
naše spolupráce jasnìjší kontury a vý-
hled do dalšího období.
A že víme, koho jako tváø naší firmy vy-
brat, potvrdila Simona již na konti-
nentálním šampionátu v Eindhovenu. 
Díky ní neodjelo èeské plavání z této 
akce s prázdnou. Vybojovala bronzovou 
medaili na trati padesát metrù znak v èa-
se 27,30 vteøiny. Po dlouhých šesti letech 
se èeská výprava mohla radovat z me-
daile v krátkém bazénu. Baumrtová nej-
prve zaplavala nejrychlejší èas semi-
finále, v souboji o medaili ji pak pøe-
konaly pouze Sanja Jovanoviè z Chor-
vatska (27,10) a Elena Gema z Itálie 
(27,13).
Na mistrovství svìta v krátkém bazénu 
v Dubaji, které se konalo od 15. do 

19. prosince 2010, obsadila 6. místo ve 
finále na 200 m znak. Na tratích 100 m 
a 50 m znak skonèila její cesta v semi-
finále.

V pøíštím èísle zpravodaje pøineseme rozhovor se 
Simonou. 

VŠE NEJLEPŠÍ DO ROKU 2011,
MNOHO RADOSTI A KUPU ZDRAVÍ

PØEJEME VŠEM ÈTENÁØÙM!


