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ROÈNÍK X.

„Táto, ještì ne”, žadonily vèera (den po
Tøech králích) dìti, když jsem odpojil
osvìtlení vánoèního stromku a zaèal ho
odstrojovat. Bohužel je definitivnì pryè
tìch pár krásných dní, kdy se èlovìk nakrátko mùže odpojit od všednodenního
svìta a žít s dìtmi pohádkami, vánoèními zvyky, hrami, radostí z dárkù. V domì
dovonìl františek, vánoèní cukroví a jehlièí a jsme zpìt v realitì roku 2012. A ta
má s pohádkami a sváteèní idylou pramálo spoleèného.
Naopak. Doba pøináší v posledních mìsících, (a to nejen pro stavaøe), stále složitìjší situace ve všech oblastech života.
To je fakt, který lze konstatovat, ale nemá valného smyslu lkát nad nenávratnì
odplynuvšími roky hojnosti. Vždy to tak
v historii bylo, že dobré èasy se støídají
v nepravidelných periodách s tìžšími obdobími a svìt prochází oèistnými procesy. Nejdùležitìjší je, aby vše probìhlo
v pøimìøenì možném klidu a míru.
A co z toho vyplývá pro nás? Je potøeba
intenzivnì hledat nové cesty, zpùsoby
a pøíležitosti ve všech smìrech naší èinnosti – v technice, technologiích, druzích
aktivit, omezování nákladù, apod.
Zároveò je potøeba se pokusit i o regionální a oborovou expanzi a využití pøíležitostí, které nabízí spolupráce uvnitø celé skupiny VINCI. Co se nám tomto smìru v loòském roce podaøilo?
1. Byla navázána úzká spolupráce
s nìkterými sesterskými spoleènostmi - Freyssinetem, Nuvií, VINCI Environment, atd. (o tom jsem se
obšírnìji zmiòoval v letním 3. èísle
Zpravodaje).
2. Zahájili jsme èinnost v zahranièí
– od záøí pracuje SMP i SMS na dostavbì polské dálnice A2 po pøedchozím èínském dodavateli, jemuž
byla vypovìzena polským státem
smlouva. Ve velmi složitých podmínkách, s minimem èasu na pøípravu
se nám podaøilo do Vánoc zabetonovat nosné konstrukce 14 mostù.
3. Tìsnì pøed vánoèními svátky
jsme podepsali smluvní dokumenty
o koupi spoleènosti ARKO, která
podniká v oblasti vodohospo-
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dáøských staveb.
Schválí-li ÚHOS
spojení spoleèností (o èemž nepochybujeme),
bude jedním
z hlavních úkolù
pro letošní rok
plnohodnotná integrace ARKA do skupiny SMP.
4. Úspìšným dokonèením mostù
na stavbì PPP na Slovensku došlo
k posílení a upevnìní pozice SMS na
slovenském trhu – tato dceøiná spoleènost zaèíná získávat zakázky
v pozici generálního dodavatele nebo èlena sdružení – a to jak na dopravní, tak i novì na vodohospodáøské projekty.
5. Zavedli jsme úsporná opatøení,
která nám umožní snížit v roce 2012
významnì náklady.
V aktivitì ve všech tìchto oblastech
chceme intenzivnì pokraèovat i v roce
2012. O tom ale více na tradièní výroèní
konferenci v únoru.
Vážené kolegynì, kolegové, dìkuji všem
za veškerou usilovnou práci pro naše
spoleènosti v loòském roce a pøeji všem
hodnì zdraví, klidu, sil a energie po celý
nový rok.

Martin Doksanský

10. 11. se v prostorách hotelu Olšanka
v Praze na Žižkovì uskuteènila výroèní konference naší základní organizace odborového svazu Stavba. Zástupce vedení spoleènosti ve svém pøíspìvku zhodnotil vývoj roku
2011, sdìlil pøítomným pøedpoklad trendu do
dalších let. Ve svém pøíspìvku zdùraznil tøi
hlavní mezníky v roce 2011: úspìšné
dokonèení zakázky PPP ve Slovenské republice, získání zakázky na dopravní stavby
v Polsku a získání kontraktu na rekonstrukci
Ústøední èistírny odpadních vod v Praze Troji.

1. 12. se uskuteènilo pravidelné setkání
seniorù spoleènosti s vedením spoleènosti,
úèast byla jako tradiènì vysoká. Souèástí
setkání kromì informace o stavu a výhledu
spoleènosti bylo promítání filmù, z nichž mìl
nejvìtší úspìch film o pøemístìní øetìzového
mostu do Stádlece. Tuto stavbu realizovali
naši pøedchùdci pod vedením stavitele Václava Lišky.

23. - 24. 11. probìhly tradièní, již 18. Betonáøské dny v Hradci Králové. Naše spoleènost je partnerem této akce. Aktivnì, prezentací našich výrobkù, podpoøili naši úèast kolegové z divize D 2 Specializace.

5. 12. se skupina našich pracovníkù zúèastnila vyhodnocení soutìže INOVACE VINCI
2011 v Paøíži za celou skupinu VINCI. Více
než tøíhodinový vyèerpávající program pøedávání celkem 18 cen se uskuteènil v krásném prostøedí koncertního sálu Salle Pleyel.
Grand prix získala inovace ve speciálním zakládání staveb - náhrada bentonitových pažících smìsí polymerní smìsí.

28. 11. byla otevøena stavba Vysoèanská radiála v Praze. Na této stavbì jsme pøed lety
realizovali dva mostní objekty. Zprovoznìní
této komunikace významnì pomùže dopravnì pøetížené oblasti Èerný most.

6. 12. se v Plzni uskuteènilo ètvrté manažerské setkání v reprezentaèních prostorách
Prazdroje. Na tomto výjezdním jednání byl
hlavním tématem výhled hospodaøení do
konce roku a pøíprava plánu 2012.
7. 12. se uskuteènilo jednání Správní rady
Sdružení pro výstavbu silnic Praha, kde mimo
bìžného programu týkajícího se vnitøního
chodu Sdružení byli úèastníci seznámeni se
zmìnami na ØSD ÈR, které pøednesl ing. René Poruba, povìøený øízením této organizace.

28. 11. se uskuteènilo slavnostní otevøení
stavby I/50 Zvolen, Pustý Hrad – Neresnica
III. etapa, spolu s poklepáním základního kamene. Této akce se kromì jiných zúèastnil
1. místopøedseda vlády SR a ministr dopravy
Ján Figel. Zhotovitelem je sdružení firem
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA , a. s., a SMP CZ,
a. s. Sdružení zastupoval generální øeditel
SMS ing. Ludìk Borový.

29. – 30. 11. probìhla konference Vodní toky, jejímž je naše spoleènost pravidelným
partnerem. Svou úèastí a pøíspìvky ji podpoøili i naši odborníci z divize D 5 Vodohospodáøské stavby.

Ve dnech 8. - 9. 12. se v Kurdìjovì na jižní
Moravì uskuteènila 22. konference o izolacích a vozovkách na mostech. Naše spoleènost byla partnerem této akce a naši zástupci se tøemi technickými pøíspìvky aktivnì
úèastnili jednání.
20. 12. byly dokonèeny nosné konstrukce na
mostních objektech dálnice A2 v Polsku. Tímto je dán základ pro úspìšné dokonèení
mostních objektù této dálnice vèas pøed zahájením Mistrovství Evropy v kopané 2012.

Nadace VINCI v ÈR

O krizi se sice mluví už
více než 3 roky, ale pøiznejme si, že se nám
(krize) dosud milosrdnì vyhýbá. Možná proto jsme i letošní Vánoce mohli prožít v klidu a pohodì
a øíci si bìhem tìch sváteèních dnù, že
nám nic nechybí, a že se vlastnì máme dobøe…
K Vánocùm také zcela jistì patøí vzpomenutí si na všechny ty, kteøí možná
(ani ne svým vlastním zavinìním), nežijí v klidu a míru, možná nemají ani
domov, blízké, jsou tìžce nemocní,
anebo tøeba jsou „jenom“ zahlceni
osobními problémy a nevidí svou budoucnost zrovna nejrùžovìji. Možná
mezi takové patøí blízcí mnohých
z nás, nebo dost možná i èást našich
bývalých kolegù, kteøí v rámci úsporných opatøení ukonèili své pùsobení
v naší firmì.

Již delší dobu registruji urèitý dluh vùèi
Nadaci VINCI, která v ÈR pùsobí a jejímž
partnerem je i naše spoleènost SMP CZ,
a. s. Mám za to, že bychom tuto nadaci
mìli vnímat jako nedílnou souèást SMP
a také sdílet projekty, které tato nadace
podporuje. Vìtšinu informací naleznete
na www.nadacevinci.cz, ale i tak si dovolím uvést nìkolik informací pøevzatých
z www stránek nadace.
Nadace VINCI v Èeské republice pùsobí
již více než 4 roky a vytkla si za cíl pokraèovat v myšlence své mateøské skupiny vytvoøit propojení mezi pracujícími a obyvateli, mezi svìtem podniku a svìtem
mìst a venkova, svìtem obèanské spoleènosti... Zøizovatelé Nadace VINCI
v Èeské republice jsou dceøiné spoleènosti skupiny VINCI (FONDATION
D'ENTREPRISE VINCI POUR LA CITÉ,
EUROVIA CS, a. s., Prùmstav, a. s., VINCI
CONSTRUCTION GRANDS PROJETS,
s. a., SOLETANCHE Èeská republika,
s. r. o., VINCI ENERGIES CZ, s. r. o., a také
naše spoleènost SMP CZ, a. s.), které mo-

bilizují svùj
humánní potenciál, aby NADACE
dodával odvaVINCI
hu, pomoc
a sílu obèanským iniciativám a projektùm s potøebou sociálního i profesního
zaèlenìní, podporoval kulturní a vzdìlávací èinnosti, trvale udržitelný rozvoj
i ochranu životního prostøedí, využíval
volného èasu na rozvíjení osobností dìtí
a mládeže a zmíròoval následky tíživých
situací.
Nadaci VINCI øídí správní rada v èele
s pøedsedou Ing. Milanem Valentou.
Žadatel o pøíspìvek mùže pøedkládat své
žádosti vždy od 1. ledna do 30. èervna,
podmínkou pro zaøazení mezi hodnocené
žádosti je splnìní nìkolika kritérií – organizace musí pùsobit na území ÈR a èinnost organizace žádající o nadaèní pøíspìvek musí odpovídat nìkterým z podporovaných èinností Nadace VINCI, pøièemž
podporované oblasti jsou: pracovní integrace, školení a kvalifikace, doprava do
místa práce, mládež a obèanství, sociální
zaèlenìní a pøístup k bydlení.

Každý potenciální projekt má svého patrona, kterým se mùže stát kdokoliv ze zamìstnancù firem patøících do skupiny
VINCI. Patron takového projektu s organizací žádající o nadaèní pøíspìvek komunikuje, a je-li žádost úspìšná, dohlíží
na správné a efektivní využití nadaèního
pøíspìvku. Patronát nad nìkterými z podpoøených projektù Nadací VINCI v ÈR
v minulosti pøevzali napø. Ing. Michaela
Kaisrová (personální útvar), Ing. Jiøí
Šmejkal a Ing. Zdenìk Burda (oba divize 6). Z èiré zvìdavosti jsem využil pøíležitosti a pøihlásil se k „patronství” poslední podpoøené žádosti – žádosti obecnì prospìšné spoleènosti La Strada o pøíspìvek na zakoupení vozu. Myslím si, že
poslání této organizace, stejnì tak jako
èinnost, kterou vyvíjí v oblasti naplòování
svého poslání, stojí za zveøejnìní a proto
se k nim (stejnì tak jako k projektùm, jejichž patrony jsou naši kolegové) v pøíštích èíslech Zpravodaje vrátíme.
Pavel Kameník

Jsem pøesvìdèen, že v takovýchto
chvílích v rámci své rodiny pomùžeme, ale i tak zde zùstává celá øada
tìch, kteøí svou pokrevní rodinu nemají. Pomoc, podpora èi útìcha je takovým lidem mnohem ménì dostupná. Je správné pøed touto skuteèností
zavírat oèi?

STØEDISKO 13
Pracujeme ve firmì, která podporuje
celou øadu projektù zamìøených na
pomoc tìm, jež ji potøebují. Jen v rychlosti mì napadá podpora Nadaèního
fondu Homolka, Nadace VINCI ÈR,
ale pamatujeme i na dìti prostøednictvím podpory Nadaèního fondu
Slunce pro všechny nebo tøeba podporou konkrétních akcí pro dìti s dìtských domovù spoluorganizovaných
naším zamìstnancem B. Eliášem.
Myslím si, že role firem i jednotlivcù jako dárcù je v takovýchto pøípadech nezastupitelná, protože stát takové pomoci z mnoha dùvodù není schopen.
Myslím si rovnìž, že by podpora charitativních organizací nemìla zùstat
na firmách a živnostnících, ale že by
každý z nás mìl pøehodnotit své priority a v rámci svých možností potøebným pomáhat. Osobnì by se mi líbilo,
kdybychom mohli èást svých daní nasmìrovat dle vlastního uvážení do
konkrétních nadací èi charitativních
projektù tak, jak už to mnoho lidí navrhovalo, ale jak se to, nevím proè, dosud nezrealizovalo. Koneènì bychom
mìli alespoò èásteènì dobrý pocit
z toho, že peníze z našich daní jsou
využity adresnì a z našeho pohledu
i smysluplnìji.
Rok 2012 nebude urèitì jednoduchý.
Slovníkem ekonomù se každé rodinì
zvýší výdaje za ceny energií, zvýšenou sazbu DPH atd. a zároveò klesnou pøíjmy (z dùvodu realizace úsporných opatøení). Urèitì se prostor pro
pomoc potøebným v každé rodinì
zmenší, ale pokud i pøesto nìkde pomùžeme, budou ty pøíští Vánoce pro
nìkoho radostnìjší, než kdybychom
neudìlali nic. Minimálnì tím oslabíme
sobectví a jiná negativa, kterých je kolem nás bezpoèet. Staèí se jen rozhlédnout…
Pavel Kameník

MOST NA D3 – VESELÍ NAD LUŽNICÍ

Také jsme provedli pomocí bednìní Quick
na pravém mostì 1 øímsy jak vnìjší, tak
vnitøní, tj. cca dohromady 900 bm. Bohužel jsme nemohli pokraèovat dále, protože si investor a správce stavby vymínil
provést úpravu nivelety a vyrovnání povrchu mostovky jako zmìnu RDS, což není
bìžnou zvyklostí. Její schválení je pak
dlouhodobìjší záležitost. Práce byly pøePo roce jsme dostali opìt prostor, abyrušeny, provádí se podrobnìjší zamìøení
chom Vás všechny informovali o prùbìhu
povrchu mostovky a zpracovává se návrh
výstavby na naší nejvìtší zakázce v divina celkovou zmìnu nivelety.
zi 1: na SO 8-208 Dálnièní most v inundaèním území Lužnice ve Veselí nad LužTeï naše stavba trochu v èíslech:
nicí, který je souèástí stavby 0308B dálZa rok 2011 jsme zrealizovali témìø
nice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí.
1 500 bm nosné konstrukce, což pøedV roce 2011 byla dokonèena spodní stavstavuje cca 21 500 m2 mostní plochy
ba tohoto mostu, tj. kompletnì všechny
a 11 660 m3 betonové smìsi, museli jsme
pilíøe vèetnì budìjovické opìry (po zauložit 1 700 t mìkké betonáøské výztuže
betonování nosných konstrukcí na jaøe
a 432 t pøedpínací výztuže a zainjektovat
2012 zbývá dokonèit pouze závìrné zdi).
22 746 bm kabelových kanálkù. Na reaRovnìž jsme pokraèovali s realizací noslizaci nosné konstrukce se podíleli kmenoné konstrukce, kterou tvoøí 2 samostatné
ví zamìstnanci D 1 z vìtší èásti v druhé
mosty – monolitické, spojité, pøedpjaté
polovinì roku, pracovníci D 2 (montáž
jednokomorové nosníky dilatované na
a demontáž skruží), pracovníci dceøiné
pøechodovém pilíøi. Levý i pravý most je
rozdìlen dilatací na most 1 (na
10 a 9 betonážních dílù (taktù) bez nábìhù) a most 2 (v pravé èásti na 7 taktù
s nábìhy a dále na 5 taktù bez nábìhù).
Cyklus betonážních dílù bez nábìhu je
17 dní, u betonážních dílù s nábìhy cca
30 dní. V souèasné dobì máme kompletnì zabetonovaný pravý most 1 a most
2 (zbývá dokonèit poslední takt - pøedpoklad 12/2011). U levého mostu jsou hotové betonážní práce na mostì 1, z mostu
2 je dokonèeno prvních 6 taktù s nábìhy.
Výstavba nosné konstrukce probíhá z dùvodu dodržení èasového harmonogramu
soubìžnì na 2 pracovištích a tudíž je zapotøebí dvou sestav pevných skruží (zajišuje divize 2) a posuvného bednìní fy
Ulma a divize 2. Po dokonèení posledního
taktu pravého mostu 2 budeme pokraèovat již jen s jedním bednìním na dokonèení levého mostu 2.

spoleènosti Freyssinet (podélné a pøíèné
pøedpìtí), jen ukládku betonáøské výztuže dodané od D 2 nám provádí najatá
firma. Témìø všechny mechanizaèní a dopravní prostøedky používáme od D 2.
V dobì nejvyššího pracovního nasazení
se sešlo v tomto roce v pracovním procesu až 100 pracovníkù, jak našich, tak cizích a nedošlo k žádnému pracovnímu
úrazu, èehož si ceníme nejvíce.
Dle zatím platné SOD bychom mìli pøedat mostní dílo do provozu do 6/2012
a stavbu dokonèit do 9/2012, ale zøejmì
bude termín ukonèení posunut do
12/2012 z titulu neúplné dokonèenosti
ostatních souvisejících objektù této stavby. O termínu dokonèení a uvedení do
provozu všech staveb a objektù úseku
dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí se
zatím stále polemizuje.
Pro úspìšné dokonèení tohoto mostu
nám tedy ještì zbývá v pøíštím roce dokonèit 6 taktù nosné konstrukce, položit
témìø 25 000 m2 izolací a její ochrany, na
3 mostù provést øímsy, osadit 6 ks di-

latací (D 2), zábradlí, svodidla, zákryt
støedního zrcadla, pøechodové desky,
podélné a pøíèné svody odvodnìní, EZS
v komorách nosné konstrukce vèetnì
ochrany proti bludným proudùm. Pod
mostem a u opìr pak zbývá upravit terén
a opevnit jej dlažbou a kamenným záhozem. Na závìr pak bude nutno zlikvidovat všechny provizorní a pøístupové komunikace, plochu pro ZS a tyto pozemky
pøedat.

Jak vidno, je ještì spousta práce pøed
námi, ale stále si vìøíme, že termín dodržíme, i když nìkdy pøekážky administrativního rázu pøi schvalování nìkterých dokumentù ze strany správce stavby a investora jsou velké a ubírají nám
drahocenný èas, energii a samozøejmì
také finance.
Bohužel už dnes se musíme zabývat
myšlenkou „co bude dál”, a kam se celý
realizaèní tým pøesune v dnešní tìžké
dobì, kdy je na trhu nedostatek zakázky.
Závìrem bych chtìl všem zúèastnìným
podìkovat za pracovní nasazení, za spolupráci pøi stavbì tak velkého mostního
díla, popøát všem hlavnì hodnì zdraví,
štìstí a spokojenosti jak v pracovním,
tak v soukromém životì.
Za tým støediska 13 - stavba Most pøes
Lužnici

topa v Polsku. Jednalo se o projekty pevných skruží osmi mostních objektù,
zvládnuté v rekordním termínu. Podìkování patøí Tomáši Havelkovi.
Velice dùležitou oblastí, zejména v dnešní dobì, je obchodní èinnost. Spolupracujeme se støedisky divize i s obchodním útvarem pøi nabídkových øízeních.
Jsme vždy u návrhu technického øešení
výroby èi montáže, zpracováváme va-

riantní øešení pro optimalizaci vedoucí
k úspoøe nákladù. Formou vnitropodnikové spolupráce pomáháme støediskùm
divizí D 1, D 5 a D 8.
V rámci technické skupiny se též zabýváme vývojem a inovacemi zejména
v oblasti betonových konstrukcí. Snažíme se využít znalostí a zkušeností ze své
mateøské firmy zabýváme se nìkolika
tématy:

Bioplynové stanice – zpracováváme návrh železobetonových kruhových
nádrží fermentorù a skladovacích nádrží v celé škále rozmìrù a uspoøádání
Zádržné systémy – prefabrikovaná svodidla
Výstavba tunelù metodou TBM
Inovace v oblasti výstavby segmentových mostù – rozpìtí až 90 m,
využití UHC betonu
Prefabrikované nosníky – využití vláknobetonu, lehkých betonù, UHC
betonu
Prefabrikace pro pozemní stavby
Inovace technologických zaøízení – zejména montážních souborù,
výsuvných skruží
Protihlukové stìny – nové typy panelù – beton, sklo, døevo, hliník, kompozit
Železobetonové konstrukce pro stavby malých vodních elektráren
Budu samozøejmì rád, když se nám podaøí prosadit tyto zajímavé technologie do
nových projektù a uvést je do praxe ke spokojenosti naší i našich zákazníkù.

Robert Vraštil
Milan Vrabec
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TECHNICKÁ SKUPINA

Spojením divizí D 3 a D 7
na poèátku roku 2011
došlo i ke vzniku nového
slouèeného støediska
26 – Technická skupina.
Tím se z pùvodního zamìøení na ocelové konstrukce rozšíøilo pùsobení do všech oblastí, které zajišuje divize D 2 – Specializace.
Jednou z nich, kde Technická skupina
výraznì pùsobí, jsou mostní dilataèní
závìry (MDZ). Zajišujeme komunikaci
se zahranièními licenèními partnery, spolupracujeme na pøípravì projektù MDZ
a tvoøíme výrobnì-technickou dokumentaci. Za obrovský úspìch považuji
rozjetí výroby vícelamelových závìrù
v Berounì, kde velkým testem bylo
zvládnutí cca 30 závìrù na akci Slovensko R1.
Velmi složitou záležitostí je proces certifikace dilataèních závìrù, na které spolupracujeme se støediskem 22 - VOK.
V tuto chvíli máme certifikáty pro lamelové dilataèní závìry ALGA, a to jak pro
Èeskou, tak pro Slovenskou republiku.
V souèasnosti probíhá proces certifikace
(poèáteèní zkoušky typu) MDZ Freyssinet a pokud vše pùjde dle pøedpokladù,
mìli bychom mít certifikovaný kompletní
sortiment tìchto závìrù ke konci roku
2011.
Mimo dilataèních závìrù zajišujeme pro
støedisko 22 veškerou výrobnì-tech-

nickou dokumentaci ocelových konstrukcí, a to vèetnì sváøeèského dozoru
prostøednictvím dvou sváøeèských inženýrù. Z posledních projektù bych zmínil
dvojici ocelových lávek do Frýdlantu,
konstrukce protihlukových stìn, mostní
zábradlí a portály dopravního znaèení.
Co se týèe portálù, tak jsme prošli recertifikací stávajících 10 typù dle požadavkù evropských norem. Sortiment
byl dále rozšíøen o portál pro elektronické mýto.
Z oblasti betonových konstrukcí bych rád
uvedl návrh a pøípravu vláknobetonových panelù do tunelu Blanka, které by
mìly sloužit jako obklad milánských
stìn. Panely mají tloušku pouhých
45 mm pøi rozmìrech 3 200 x 1 500,
resp. 2 600 x 1 500 mm. Pomáhali jsme
též pøi realizaci spodní klenby v ražených
èástech tunelu. Z dalších akcí jsou to železobetonové konstrukce plavební komory Hluboká n. Vltavou, konstrukce pro
úpravnu vody v Jirkovì, nebo železobetonové konstrukce pro malé vodní
elektrárny.
Technická skupina pracuje na výrobnìtechnické dokumentaci pro støedisko
PIM. Jedná se o projekty pevných skruží
nìkolika systémù, projekty posuvných
skruží, provizorních mostù a lávek, lešení, ocelových konstrukcí pro zvedání
a spouštìní mostù, apod. Z poslední doby bych uvedl výrobnì-technickou dokumentaci skruží na akci A2 Stryków-Kono-

VOK Beroun

ORGANIGRAM STØEDISKA 26
Technická skupina
Ing. Daniel Skura
Ing. Richard Derka
projekce sváøeèský inženýr

Ing. Jiøí Chmelík
MDZ

Ing. Marie Lebedová
projekce - OK

Ing. Milan Anýž
projekce - MDZ

Ing. Stanislav Komínek
projekce - OK

Ing. Jaroslav Kobza
prefa

Tomáš Havelka
projekce - skruže,
OK
Studenti
Ing. Martin Vlèek
železobetony

Daniel Skura
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STRAKONICE - INTENZIFIKACE ÈOV
A DOPLNÌNÍ KANALIZACE

Vážené kolegynì
a kolegové,
dovolte mi, abych
vás ve struènosti seznámil se stavbou
„Strakonice – Intenzifikace a doplnìní
kanalizace”.
Úèelem této zakázky
je intenzifikace stávající èistírny odpadních vod ve Strakonicích a vybudování
nových stokových sítí, kterými budou
odpadní vody dopravovány do èistírny.
Investor, kterým je v tomto pøípadì
mìsto Strakonice, vìøí, že po dokonèení
stavby se kromì zvýšení kapacity
èistírny odpadních vod ve Strakonicích
zlepší i ukazatele zneèištìní podzemních
vod, které bylo zpùsobeno vlivem netìsností kanalizace, a tím se zvýší kvalita
vody v øece Otavì, do které jsou vyèištìné odpadní vody vypouštìny.
Dodavatelem stavby jsou firmy SMP CZ,
Hochtief CZ a Swietelski, které jsou
úèastníky sdružení „Strakonice – èisté
mìsto”. Naše firma je v tomto sdružení
vedena jako vedoucí èlen. Generálním
projektantem stavby je firma Hydroprojekt CZ. Správcem stavby bylo vybráno sdružení spoleèností Vodohospodáøský rozvoj a výstavba a Mott MacDonald Praha. Provozovatelem stokové
sítì a èistírny odpadních vod ve Strakonicích jsou Technické služby Strakonice. Termín výstavby je od 03/2010 do
12/2011. Stavba intenzifikace èistírny
odpadních vod a doplnìní kanalizace je
rozdìlena do ètyø podprojektù:
è. 1 – Intenzifikace ÈOV Strakonice
è. 3 – Kanalizace Dražejov
è. 5 – Sbìraè E
è. 11 – Sbìraè Radošovice
Podprojekt è. 1 – Intenzifikace ÈOV
Strakonice
Zajišuje plnìní požadavkù na likvidaci
odpadních vod v souladu s vodním zákonem. Intenzifikace rozšíøí stávající èistírnu odpadních vod na kapacitu 75 000 EO
a spoèívá ve výstavbì nové technologické linky èištìní odpadních vod a rekonstrukce a doplnìní pøíslušných stávajících zaøízení. Práce a dodávky obsažené v tomto podprojektu jsou rozdìlené na:
Nové objekty a technologická
zaøízení
– pøedmìtem zakázky jsou dodávky
nových technologických a elektro zaøízení, trubních rozvodù v prostoru
ÈOV a vybudování stavebních
objektù, které umožòují intenzifikaci
ÈOV. V nejvìtší míøe šlo o vybudování
železobetonových konstrukcí, dodání
zámeènických konstrukcí, provádìní
zemních prací, doplnìní vnitøních
komunikací a oplocení a montážní
èinnost.

Na závìr mi dovolte podìkovat celému
mému realizaènímu týmu ve složení Pavel Kužela, Jan Stryczek a Martin Kubizòák, kteøí v prùbìhu stavby mìli mnoho
nelehkých chvil, ale veškeré problémy

vyøešili s elegancí zkušených stavitelù.
Zároveò chci podìkovat i celému vedení
divize vodohospodáøských staveb za
podporu po celou dobu výstavby.

Rekonstrukce stávajících objektù
– pøi rekonstrukci se provádìly
zejména sanace betonových konstrukcí, výmìny zámeènických konstrukcí, opravy fasád a interiérù budov.
Pøestavby stávajících konstrukcí k jiným úèelùm
– z dùvodu nového uspoøádání ÈOV
bylo nutné upravit nìkteré pùvodní
objekty tak, aby je bylo možné využít
k jinému úèelu (napø. stávající kruhové usazovací nádrže nyní slouží jako dešové zdrže). Pøi zhotovování
díla jsme pøedevším provádìli betonáøské, sanaèní a zámeènické práce
a dodávky nových zaøízení.
Podprojekt è. 3 - Kanalizace Dražejov
Souèástí díla bylo odkanalizování území
Pod Kuøidlem urèeného k zástavbì. Zde
je provedena jednotná kanalizace, která
je situována do zeleného 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 jsou napojeny
kanalizaèní stoky o profilu DN 300 v délce 47 m. Dále je na stoku napojeno 19 ks
nových ulièních vpustí. Na kanalizaci je
dodáno celkem 21 ks prefabrikovaných
šachet.
Podprojekt è. 5 – Sbìraè E
Sbìraè E øeší zkapacitnìní stávající jednotné kanalizace vedoucí podél trati ÈD
Strakonice – Blatná a hydraulické pomìry pøed vtokem vod do ÈOV. Kanalizace
podchází dvojitou shybkou øeku Otavu,
celková délka sbìraèe je 881 m.
Podprojekt è. 11 – Sbìraè Radošovice
V rámci zakázky byla rekonstrukce sbìraèe Radošovice, kde došlo ke gravitaènímu napojení stávající sítì obce Radošovice na stokovou sí Strakonic s odtokem do ÈOV. Napojení je tvoøeno pøivadìèem Radošovice – Mutìnice, který
byl napojen na šachtu ŠP25 gravitaèní
kanalizaèní stoky P. Stoka P je provedena
podél komunikace Radošovice – Strakonice a je napojena na stokovou sí
mìsta Strakonic. Celková délka pøivadìèe Radošovice - Mutìnice je 388 m,
stoka P má délku 1 069,5 m.
V souèasné dobì je stavba tìsnì pøed
svým dokonèením. Zbývají dokonèit již
pouze obslužné komunikace, zbytek terénních úprav a drobné dokonèovací
práce. Jako vedoucí èlen sdružení mùžeme nyní prohlásit, že koneèný termín dokonèení bude dodržen.

Libor Potenec
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TV CHABY – STAVBA 50

pøeložka stávající komunikace, její napojení na Jinoèanskou spojku a v jižní
èásti na stávající komuniStavba TV Chaby je sou- kaci;
èástí tzv. Jinoèanské spoj- Pøístupová komunikaky, významné sbìrné praž- ce k retenèní nádrži
ské komunikace, která
spojuje ulici Jeremiášovu Mosty
s okruhem H1. Nachází se Pøemostìní Dalejského
v Praze 13 v katastrálním potoka – monolitická spoúzemí Chaby a Øeporyje. jitá pøedpjatá konstrukce
Vlastní realizace zahrnuje o 3 polích;
úsek komunikace mezi ulicí Lávka pro pìší pøes DaJeremiášovou a ulicí K Tøe- lejský potok
bonicùm s pøemostìním
Dalejského potoka. Souèástí stavby je napojení na
ulici Jeremiášovu a ulici
K Tøebonicùm stykovou
køižovatkou a napojení na
již v minulosti zprovoznìnou stavbu.
Investorem stavby je Magistrát hlavního mìsta Prahy, generálním zhotovitelem Skanska, a. s., pro kterou naše spoleènost realizuje vybrané stavební
objekty.
V letošním roce probíhaly
stavební práce pøevážnì
na objektech I. etapy, èást
objektù byla dokonèena
a pøedána objednateli a na
dalších práce pokraèují. Na
jaøe byla zasmluvnìna další èást výstavby, v rámci
které zajišuje naše spoleènost dodávku níže uvedených objektù:
Komunikace
Jinoèanská spojka –
vrchní konstrukèní vrstvy
komunikace;
Ulice K Tøebonicùm –

Vodohospodáøské objekty
Pøeložka Dalejského
potoka – pøeložení stávajícího koryta Dalejského
potoka do novì vytvoøeného koryta vodoteèe a zrušení stávajícího zatrubnìní;
Pøeložka odpadu z vodojemu – pøeložení odpadu a zaústìní do Dalejského potoka.
Elektro a telekomunikace
Veøejné osvìtlení –

úprava stávajícího veøejného osvìtlení v køižovatce
s ulicí Jeremiášovou a provedení základù pro sadová
a silnièní svítidla a propojení napájecími kabely, napájení zaøízení PVK pro
osvìtlení podzemních prostor vodovodního podchodu.
Svìtelná signalizace –
svìtelná signalizace novì
budovaných køižovatek;
SSZ - vybudování signalizaèních zaøízení;
Koordinaèní kabel;

Kabely sdìlovací – pøeložky slaboproudých kabelù
V rámci rozšíøení díla byly
zahájeny práce na objektech – ulice K Tøebonicùm,
veøejné osvìtlení, svìtelná
signalizace, koordinaèní

kabel a na pøeložkách kabelù.
Pevnì vìøíme, že bude zajištìno další financování
stavby pro nadcházející
rok a stavba bude pokraèovat a smìøovat k zdárnému konci.

techniku. Následnì bylo
nutno provést srovnání
plochy budoucího opevnìní a její zhutnìní. Po zhutnìní plochy byla na celý
povrch položena geotextilie Polyfelt TS 50.
V dùsledku nutnosti dané
výpoètem výbìhu vln bylo
v èásti východních svahù

a západního svahu potøeba zhotovit soustavu vlnolamù. Vlnolamy v této
oblasti tvoøí spodní hranu
opevnìní. Na severních
svazích v místech, kde se
neupravoval terén jinak
než srovnáním a hutnìním
povrchu, se pod spodní
hranou opevnìní realizoval

Stanislav Vojtášek
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Lom Medard - Libík jako
souèást Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s.,
se nachází západnì od
mìsta Sokolova. Kromì
mìsta Sokolova sousedí
s obcemi Svatava, Habartov, Bukovany a Citice.
Pøedmìtné území lomu
Medard - Libík je urèeno
k rekultivaci a sanaci zbytkové jámy hydrickou cestou. Jedna z etap pøípravy
pro možné zatopení zbytkové jámy bývalého lomu
je provedení ochrany bøehù budoucího jezera Medard - Libík v rozsahu projektové dokumentace
„2. stavby – Opevnìní bøe-

ZATOPENÍ ZBYTKOVÉ JÁMY LOMU MEDARD - LIBÍK
2. STAVBY - OPEVNÌNÍ BØEHOVÉ LINIE
A TERÉNNÍ ÚPRAVY
hové linie a terénní úpravy” (Západní svahy, Jižní
svahy, Severní svahy, Východní svahy) z hlediska
odolnosti vùèi pùsobení
vìtrem vyvolaných vln
a problematika návrhu
opatøení pro stabilizaci
bøehù, a to jak pro budoucí koneènou bøehovou èáru, tak pro období pøi napouštìní jezera.
Svahy jsou opevnìny patkou pohozem z lomového
kamene, v nìkterých místech jsou provedeny rozražeèe (vlnolamy). Zhruba
od kóty 395,00 m n. m. až
po tìžké opevnìní je svah
zpevnìn zatravòovací geotextilií, pøed položením
geotextilie byl aplikován
hydroosev.
Rozsah provedených
prací od zahájení provádìní díla
Práce byly zahájeny v dubnu 2009 vytýèením obvodu

Východní svahy s napouštìcím objektem

Západní svahy s vodní nádrží nad budoucím jezerem

stavby a øezù severních,
západních, jižních a východních svahù po obvodu
budoucí bøehové linie. Veškeré èinnosti byly rozèlenìny do dvou stavebních
objektù.
První etapa byla zamìøena
na provedení terénních
úprav podle SO 01 a pøedstavovala zejména níže
uvedený výèet èinností.
V severní èásti budoucího
jezera mimo úpravy svahù
byl vyhlouben prostor budoucího koupalištì Habartov, plocha koupalištì jako
jediná je umístìná mimo
obvod budoucího jezera.
Ve východní èásti jezera
byly kromì úpravy svahù
umìle vytvoøeny ètyøi nasypané objekty.
První z nich je Hráz 1, která
svým prùmìtem èásteènì
zasahuje i do severních
svahù. Druhým sypaným
objektem je Hráz 2, která
spoleènì s tøetím objektem Molem, tvoøí pøirozenou hranici prùplavu do
budoucího pøístavu. Severnì od Mola byl proveden
násyp Ostrùvku, který jako
jediný ve východních svazích nenavazuje na upravené boèní svahy. Spojnice
Mola, Ostrùvku a Hráze 1
tvoøí pøirozenou hranici
budoucího koupalištì Svatava.
V jižní èásti byly z pùvodního terénu vytvoøeny
ètyøi ostrovy, které jsou
pøipravovány pro pøípadné
hnízdìní vodních ptákù.
Druhá etapa byla zamìøena na provedení opevnìní bøehové linie svahù
a boèních svahù umìle vytvoøených tìles v budoucím jezeru. Pøed zahájením
opevnìní svahù bylo nutno
provést nìkolik samostatných úkonù. Za prvé to
byla výstavba obchozí komunikace, která v prùbìhu
stavby sloužila jako pøíjezdová cesta pro dopravní

Severní svahy s koupalištìm Habartov

výkop patky opevnìní.
Tato má za úkol zajistit
stabilitu opevnìní ve svahovitém terénu.
Opevnìní bøehové linie
a boèních svahù vytvoøených tìles bylo provedeno
tøídìným lomovým kamenem v mocnosti vrstvy od
0,5 do 0,7 m. Plocha pohozu pod budoucí hladinou má promìnlivý prùmìt a šíøi. Pohybuje se od
0 m v èásti jižních svahù po
52 m v èásti severních svahù. Šíøka opevnìní vychází
ze svahovitosti terénu
a z vypoètených hodnot
pro výbìh vlny v návaznosti na pøedpokládaný
vliv vln na bøehovou linii.
Po dokonèení opevnìní byla komunikace srovnána
na plánované horizonty
a upravena tak, aby mohla
sloužit jako komunikace
obcházející budoucí hladinu jezera. Tato komunikace vyhovuje pouze pro
pohyb pìších osob, pøípadnì v budoucnu pro cyklisty.
Závìrem lze uvést, že termín ukonèení stavby podle
smlouvy o dílo byl stanoven na 31. 12. 2011. Ve
skuteènosti probìhlo pøejímací øízení, kterým došlo
k pøedání a pøevzetí díla
objednateli, 8. 12. 2011.

Jižní svahy s umìle vytvoøenými ostrùvky a svahem nad opevnìním

Otta Prùcha

FREYSSINET CS
Podíl spoleènosti Freyssinet CS
na rekonstrukci tramvajového mostu KOMOKO
Ve druhé polovinì loòského roku probìhlo
v Praze nìkolik rekonstrukcí tramvajových tratí. Jednou z nich
byla i tra z Braníka do Modøan. V rámci
této rekonstrukce byla opravována
i estakáda T6 – KOMOKO. Jedná se
o tramvajový most pro dvì koleje, který
má tøi pole a je ve smìrovém oblouku
s relativnì malým polomìrem. Rozpìtí
polí jsou 21,5 – 30 – 21,5 m.
Výbìrové øízení, které vypsal investor
Dopravní podnik hl. m. Prahy, urèilo
hlavního zhotovitele firmu Edikt,
projektantem celé opravy byl Pontex.
Hlavním dùvodem pro opravu mostu byla ta skuteènost, že se most vlivem odstøedivých sil od projíždìjících kolejových vozidel pøíènì posunul na ložiskách
o více než 14 cm na jednom pilíøi, a bylo
nutno nosnou konstrukci navrátit do

Pøíèný posun nosné konstrukce

správné polohy a zajistit znovu její
stabilitu.
Veškeré práce spojené se zajištìním
stability konstrukce zajistil Freyssinet
CS. Hlavní zhotovitel vybetonoval nové
hlavice mezilehlých pilíøù tak, aby na nì
bylo možno osadit dvojice ložisek namísto pùvodního jednoho ložiska v ose
pøíèného øezu. Poté jsme ve spolupráci
se støediskem PIM SMP CZ Ing. Chlastáka vybudovali podpìrné konstrukce
u obou opìr i pilíøù a na nì pøesuvné dráhy z materiálu PIŽMO. Pomocí hydraulického systému synchronního zvedání
byla celá konstrukce mírnì pozdvižena
a následnì pøíènì pøesunuta opìt pomocí hydraulických válcù do správné polohy.
V další fázi byla konstrukce zdvižena
o témìø 800 mm tak, aby bylo možno
vybourat stávající ložiska a osadit nová
hrncová ložiska. Tato ložiska dodala rovnìž firma Freyssinet a jsou první dodávkou hrncových ložisek do Èeské republiky vùbec. Po osazení ložisek bylo
nutno nosnou konstrukci spustit do definitivní polohy a pøed odstranìním provizorního podepøení vyplnit prostor pod
a nad ložisky. Vzhledem k tomu, že se

jednalo o ložiska kotvená do spodní stavby i nosné konstrukce, bylo nutno vyøešit
nestandardní zpùsob podlití i nadlití ložisek epoxidovou maltou. Zejména nadlití
se souèasným vyplnìním kotevních
otvorù bylo problémem, se kterým jsme
se dosud nesetkali, a ani odborníci na
osazování ložisek ze SMP nemìli s takovým úkolem žádné zkušenosti. Nakonec
byla zvolena metoda vyvinutá ve spolupráci støediska Hydroservisu a technického úseku Freyssinet CS, která spoèívala ve vyplnìní prostoru kotevních
trnù prostøednictvím pomocného vrtu,
vedeného z horního povrchu mostovky
nad ložisko, za souèasného odvzdušnìní
tohoto prostoru soustavou odvzdušòovacích hadièek. Tato metoda se ukázala
jako správná a úèinná.
Po osazení ložisek a zatvrdnutí epoxidové malty bylo odstranìno provizorní
podepøení a ložiska byla aktivována.
Kromì tohoto statického zajištìní konstrukce se Freyssinet CS podílel na této
stavbì rovnìž pøedepnutím hlav mezilehlých pilíøù tyèovým pøedpìtím a sanacemi povrchù nosné konstrukce a zábradelních zídek.
Tato akce byla pro spoleènost Freyssinet
CS v mnoha smìrech jedineènou. Poprvé se na ní setkaly prakticky všechny
hlavní technologie spoleènosti, jak hyd-

roservis – tìžké zvedání a posun konstrukce, tak pøedpínání, dodávka a osazení nových hrncových ložisek, tak i sanace betonových konstrukcí.
Významný podíl na výborném výsledku
celé akce mìli i technici pod vedením
Ing. Srpa, kteøí navrhli mnohé, dosud
nepoužité technologie a pøípravky
zejména pro zvednutí a posun konstrukce a pro správné osazení, podlití a nadlití
ložisek. Akce byla pøínosná i z hlediska
získání nových zkušeností s aplikací
ložisek Freyssinet.

Rekonstrukce mostu
Hotové dílo

byl mnohokrát poškozen, nejdrastiètìji
v letech 1496, 1784 a 1890. Pøi povodni
v roce 1890 protrhly most klády z utržených vorù, které se o Karlùv most zarazily a zdemolovaly nìkteré pilíøe. Tehdy
probìhla jedna z prvních oprav statiky
mostu, která trvala dva roky.
V roce 1966 byl proveden stavební prùzkum, který ukázal, že most ohrožují trhlinky, jimiž do konstrukcí vniká dešová
voda se solí ze zimních posypù vozovky.
Náklad na celkovou opravu èinil asi padesát milionù korun. Zatím poslední rekonstrukce mostu probìhla v letech
2007 - 2010 spoleèností SMP CZ; pøedmìtem opravy bylo obnovení hydroizolaèního pláštì ve vozovce, vymìnìní celého systému veøejného i slavnostního
osvìtlení, obnovení odvodnìní mostu
vèetnì obou pøedmostí a také opravení
kamenného zábradlí. Kolaudace stavby
probìhla koncem roku 2010.

V souèasné dobì je Karlùv most zatím ve
výborné kondici. Dennì se pøes nìj vydá
na tøicet tisíc lidí (pro pøedstavu: poèet
obyvatel Písku). Chùze lidí nemá na
konstrukci mostu témìø žádný vliv. Vý-

raznìjší odezva mostu byla namìøena
pouze pøi pražském maratónu, který
technický stav, podle památkáøù, ale
v žádném pøípadì neohrožuje. Most slaví
655. narozeniny, jedno je jisté: Karlùv
most nás všechny pøežije.

Laurus press servis

Správa majetku a investic
Investice v roce 2011 a pohled do historie
Zvedání nosné konstrukce do polohy pro výmìnu ložisek

Miloš Šimler

ZAOSTØENO NA KARLÙV MOST
Rekonstrukci Karlova mostu, která
probìhla v roce 2007 – 2010, provázely
„bojové” podmínky. Most se po dobu
oprav stal rukojmím v pùtkách rivalizujících politických skupin: a už šlo o zavádìjící a nepøesné informace podsouvané ze stran památkáøù, pøedevším pak
o programové poškozování lidmi ze
sdružení ASKORD, kteøí dokonce vydali
petici Zachraòte Karlùv most. „Petici
iniciovalo sdružení ASKORD v roce 2009
zcela úèelovì. Cílenì po celou dobu své
existence podávalo do médií zkreslené
informace o probíhající opravì Karlova
mostu. Po volbách byla èinnost zastavena, aniž by sdružení dosáhlo èehokoliv
ze svých pùvodnì deklarovaných
požadavkù,” prohlásil øeditel odboru kultury, památkové péèe a cestovního
ruchu Magistrátu hl. m. Prahy Jan Knìžínek. Nebylo lehké odolávat tolika tlakùm. Lidé, kteøí mìli na starost obnovu

mostu, navzdory nejrùznìjším pomluvám a naøèením svou práci odvedli profesionálnì. Doufejme tedy, že se jim
uznání dostane alespoò od pøíští generace.
Karlùv most je nejspíš nejslavnìjší stavbou svého druhu v Èesku. Kamenná konstrukce, která byla svìdkem mnoha dramatických dìjinných zvratù, oslaví
655. narozeniny.
3. února 1342 se Prahou pøehnala velká
voda. Zanechala za sebou spouš: strhla
jedinou spojnici obou vltavských bøehù.
Zbytky starého Juditina mostu byly zle
ponièeny. Nejspíš se to mìlo stát; pùvodní románská stavba stejnì nevyhovovala požadavkùm nové doby. Císaø
Karel IV. poklepal na základní kámen
nového Kamenného mostu v roce 1357.
Za dobu své existence èelil most mnoha
ohrožením. Bìhem dlouhé øady povodní

Dramatický úbytek zakázky a nepøedvídatelná situace dalšího vývoje v odvìtví stavebnictví se významnì podepsala i na investièní èinnosti v rámci SMP
CZ. V oblasti stavebních investic bylo dokonèeno prodloužení jeøábových drah
è. 4 a 5 ve VMS Brandýs, které umožní
lépe využít zpevnìné skladovací plochy.
Dráhy byly z velké èásti provedeny jako
vlastní investice D 2. Železobetonové
pilíøe realizovala VMS a ocelové nosníky
dodala a jejich montáž zajistila výrobna
ocelových konstrukcí v Berounì. Pouze
založení pilíøù a vybavení elektrovýzbrojí
bylo provedeno subdodavatelsky. Další
stavební investicí byla rekonstrukce haly
VEDE v Berounì, která se pùvodnì
používala jako sklad malé mechanizace.
Hala byla upravena pro kompletaci víceprofilových dilatací ALGA, které byly zahrnuty do portfolia výrobkù dodávaných
VOK. Byla kompletnì zateplena, vybavena vytápìním a její nosná konstrukce
upravena pro montáž mostového jeøábu
o nosnosti 10 t. Spolu s tím bylo nakoupeno i potøebné strojní vybavení pro výrobu a montáž.
Zhruba za 1,2 mil. Kè byly nakoupeny
kontejnery a ekologické sklady.
V oblasti strojních investic byl poøízen
manipulátor CAT, tahaè návìsu MAN
s roztažitelným návìsem Schwarzmüller
a pro potøeby VMS tømínkovaèka Twin-

master. Celkový objem
letošních investic se blíží hranici 16 mil. Kè.
Obecnì lze øíci, že trend investování se
v následujících letech bude ubírat cestou
hledání úspory energií a zlepšování pracovního prostøedí, obnovy dosluhujících,
ale pro firmu nezbytných zaøízení, a optimalizace skladby prostøedkù, s ohledem
na jejich efektivitu. Zaøízení nedostateènì využitých se bude spoleènost snažit zbavit.
S každoroèním poklesem objemu investic trvajícím již od roku 2008 mne napadá exkurz do minulosti spoleènosti,
kdy investice hrály velmi výraznou roli
a jejich význam byl pro stavební spoleènosti zásadní, nebo nebyly zajištìny
služby, které dnes zcela bìžnì nakupujeme, a firmy byly odkázány na vlastní
zdroje.
Pøíkladem mùže být zavádìní segmentové technologie. Základem byla výrobna mostních segmentù v Brandýse postavená v letech 1978 -1984, která tvoøila hlavní èást celé technologické linky
pro výstavbu nosných mostních konstrukcí systémem letmé montáže pøíènì
dìlených mostních prefabrikátù.

Výrobna mostních segmentù dnes

Montáž mostní estakády pøes Rùžièkovu rokli
v roce 1984 (Výstupní barrandovská komunikace)

Tato pokroková technologie v té dobì
vzbuzovala obdiv odborníkù i laické veøejnosti, která sledovala, jak naši technici a montážníci s lehkostí pomocí montážního souboru manipulují s prefabrikáty o hmotnosti až 65 tun a skládají
z nich nosnou konstrukci mostu.
Se zavedením nové technologie doznaly
rozvoje a zdokonalení další procesy jako

je projekèní a technická pøíprava, zpracování betonáøské výztuže, technologie
výroby betonu a jeho ukládání, práce
s novými materiály z oboru stavební chemie (lepidla, tmely, nátìry...), výroba
formovací techniky, pøedpínání železobetonových konstrukcí a vývoj kotevních
systémù, práce s hydraulickými zaøízeními, geodetické postupy pøi výrobì segmentù i jejich osazování a rektifikaci na
stavbì, pøeprava nadmìrných nákladù,
manipulace s extrémnì tìžkými bøemeny a další. Tím se technicky spoleènost
posunula o velký krok kupøedu.
I když se mnohé zmìnilo k nepoznání,
výrobna ve svém základu stojí a vyrábí
dodnes nejenom segmenty, ale i celý
další sortiment prefabrikovaných výrobkù.
František Èížek

Základy pro reaktor v jižní Francii
V Cadarache na jihu Francie zaèaly
v srpnu betonážní práce na prvním
z 21 nových antiseismických podstavcù
budovy, ve které je umístìn pokusný
jaderný reaktor TOKAMAK. Zakázku získala skupina firem VINCI Construction
a VINCI Construction France. Smlouva
se týká pozemních prací na ploše o velikosti fotbalového stadionu, zpevnìní základù budovy - kde bude použito 800 m³
betonu, a øady pomocných hal.
Celková hodnota zakázky: 35,8 mil. €.
Elektrárna v Arabských emirátech
Soletanche Bachy Freyssinet z VINCI
Construction se podílí na stavbì elektrárny vzdálené 250 km západnì od Abú
Dhabí, na kterou dodá 3 000 pylonù pro
základy hlavní budovy elektrárny a zaøízení pro pøívod vody. Elektrárna bude
dodávat proud pro blízkou rafinérii od
r. 2014.
Alžírské metro
V hlavním mìstì Alžírska byla otevøena
první 9kilometrová linka metra s 10 stanicemi, kterou vybudovalo VINCI Construction Grands Projets ve sdružení se
Siemens France a CAF. Hodnota zakázky pro VINCI je 203 M€ - jedná se o zem-

ní práce, stavební úpravy stanic, elektromechanická zaøízení, eskalátory, ventilaci, dispeèink a dílny. Linka 1 by mìla
mít v jednom smìru za hodinu kapacitu
25 000 osob .
Zpracování odpadù ve Velké Británii
Britské spoleènosti ze skupiny VINCI
Construction budují v hrabství Hertfordshire závod na zpracování odpadu. Jde
o alternativu k ukládání odpadu pod zem
– v závodech se bude cca 10 % odpadu
recyklovat a zbytek využívat ve spalovacím provozu, který vyrobí elektøinu pro
50 000 domácností. Práce zaènou koncem r. 2012 a spuštìní provozu se pøedpokládá na jaøe 2016.
Druhý závod bude likvidovat smìsné odpady hrabství North Yorkshire a mìsta
York. Smlouva je na koncepci a výstavbu
energetických jednotek, pozemní práce
a vybavení celého areálu. Budoucí Waste
Recovery Park zlikviduje až 90 % domácího odpadu pùvodnì konèícího na
skládkách v zemi – tj. asi polovinu souèasné produkce odpadu 760 000 obyvatel hrabství. Získanou elektrickou
energii využije až 40 000 domácností.
Práce zaènou na podzim 2012 a budou
ukonèeny koncem r. 2015.
Yvonna Pekárková

Jakost
S blížícím se koncem roku opìt zaèaly probíhat
interní audity, pøesnìji
øeèeno jejich druhé kolo
a v dobì, kdy ètete tento
èlánek, již jistì znáte jejich vyhodnocení. Nyní
se zdá, že výsledky budou uspokojivìjší
než v prvním kole, pøestože nìkteré nedostatky stále pøetrvávají. Protože se vìci mìní, chtìla bych vás informovat, že
certifikaci a celé IMS bude od zaèátku
roku 2012 zajišovat místo mì pan Ing.
Aleš Frána z oddìlení nákupu.
BOZP a PO
Poèet našich úrazù se v mìsíci listopadu
opìt o jeden zvýšil a vyrovnal tak „magickou” hranici 6 úrazù. Na toto èíslo
jsme se dostali v roce 2010 a tento poèet
byl, a zatím stále je, v historii firmy nejnižší vùbec. Doufejme, že to alespoò vy-

drží, a nebo lépe, že se poèet úrazù
v SMP bude daøit stále snižovat.
Pro seznámení a pouèení je zde pár
informací o úrazu:
Zamìstnanec D 2, støediska 23 se pøi demontáži podesty provizorního schodištì
zøítil otvorem, který pøi tom vytvoøil,
z výšky 3,5 metrù. Pøíèinou bylo špatné
vyhodnocení rizika pøi práci ze strany
zamìstnance. Postižený si zlomil zápìstí
levé ruky.
Ochrana ŽP
V minulém èísle našeho èasopisu jsem
vás informovala o vydání šanonu BOZP.
Na konci roku 2011 byl vypracován i šanon k ochranì ŽP, kde opìt naleznete
podrobné návody a pøíklady, jak nejlépe
dodržovat právní pøedpisy, firemní normy, které dokumenty je tøeba pøi realizaci zakázky vypracovat, a hlavnì jak
aktivnì pøispìt k ochranì prostøedí, ve
kterém žijeme. Doufám, že vám bude
nový šanon aspoò trochu
užiteèný.
Dalším dokumentem, který
vyšel koncem roku, je Pokyn
GØ 4/2011, který popisuje
zpùsoby a doporuèené postupy pøi nakládání s odpady na
stavbách a ve stálých provozovnách.
Pokud byste byli na pochybách, co se týèe ekologie,
a potøebovali poradit, obracejte se od nového roku na
Janu Dinebierovou z divize
D 8, která slíbila, že mi to tu na
pøíští dva roky pohlídá.
Tímto se louèím a pøeji hodnì
štìstí a hodnì práce do roku
2012 Vám všem.
Ilustraèní foto

Edita Miláèková

SPOLEÈENSKÁ ODPOVÌDNOST
Fanoušci HC Energie Karlovy Vary a SMP CZ dìlali radost i o Vánocích
Náš zamìstnanec Bohuš Eliáš se rozhodl
ve spolupráci s extraligovým hokejovým
klubem HC Energie uspoøádat sbírku plyšových zvíøátek, která byla následnì rozdìlena mezi dìtské domovy hned v nìkolika krajích. Plyšové hraèky se vhazovaly na ledovou plochu pøi utkání HC
Energie s Vítkovicemi, a to po první
vstøelené brance domácího týmu. Gólu
se diváci doèkali už v první tøetinì a hned
poté následoval déš plyšákù.
Samotné utkání pøenášela jedna televizní spoleènost a ve vìtšinì dìtských
domovù bylo utkání bedlivì sledováno.
Diváci udìlali mnoho dìtí velice šastných. Už jenom pohled na ten déš, který zaèal padat na ledovou plochu, byl nìco neopakovatelného, sesbíralo se kolem 4 000 plyšákù. Celá akce se více než
vydaøila.
Bohuš Eliáš nám k tomu øekl: „Já i dìti ze
všech dìtských domovù v celé republice
moc dìkujeme HC Energie Karlovy Vary,
firmì SMP CZ a všem lidem, kteøí celou
akci podpoøili. Všechny
dìti z dìtských domovù
byly v tom okamžiku
nejšastnìjšími na planetì.
Plyšáky se dostaly do
mnoha dìtských domovù v republice. V období
po utkání až do Vánoc
jsem navštìvoval dìtské domovy, celkem
jsem jich objel 40. Navštívil jsem taky ústav

sociální péèe v Radošovì
a také domov dùchodcù
v Klášterci, protože i mentálnì postižení a staøí lidé si
zaslouží naši pozornost.
Právì pøi návštìvì dvou
posledních zaøízeních jsem
pochopil smysl života.
Závìrem chci já i dìti popøát
HC Energii, SMP CZ i jejím
zamìstnancùm, lidem dobré
vùle hodnì štìstí, lásky
a zdraví v novém roce.”

Co ve Vašem sportu rozhoduje? Je to
dobrý odhad vlastních sil, taktika nebo
kvalita lodì?
Urèitì od každého trochu, ještì bych pøidala psychickou pohodu a dùvìru v sama sebe.
Váš trénink zabere obrovský díl èasu,
zbývá ještì èas na osobní záliby a hlavnì
na školu?
Školu jsem ukonèila pøed rokem a jsem
za to ráda. Teï, když nemusím trávit èas
nad uèením, mám zároveò víc èasu
využít bohatý kulturní život, který metropole poskytuje. Ale abych se pøiznala,
trochu mì to psychické odreagování
chybí a pøemýšlím o dalším studiu.
V èem je v tomto sportu pro závodníka
motivace, je to èas, jak úsek co nejrychleji projet, nebo soupeøení?
Cílem tohoto sportu je porazit v cíli co
nejvíce soupeøek. O èas tolik nejde, protože je èasto ovlivnìn teplotou vody
a smìrem vìtru.
Skif je tak trochu o velké samotì, jak pøi
závodech, tak hlavnì pøi tréninku, jak
zvládáte být poøád jen sama za sebe?
Pøi závodech preferuju závodit sama za
sebe, to ale neznamená, že párkrát za
rok nesednu do vìtší posádky. Naopak
pøi soustøedìních ráda trávím èas s co
nejvíce lidmi.

Jednou, dvakrát za sezonu si ráda zazávodím ve vìtší posádce. Vìtšinou to
bývá na zmínìných Primátorkách. Pražské Primátorky jsou nejstarším a nejsledovanìjším závodem v Èeské republice.
Každý klub se snaží do nìj nastoupit v co
nejsilnìjší sestavì.
Dìlala jste atletiku, co konkrétnì a nestýská se vám po ní?
To víte, že po oèku sleduju své bývalé
soupeøky. Èas od èasu se zúèastním ligového kola za pražský Olymp. Bìhala
jsem støední a dlouhé tratì, specializovala jsem se na 1 500 m.
Kde máte schované nejcennìjší trofeje?
Vìtšinu svých trofejí mám uschovaných
u svých rodièù v Brnì. Mají rodinný domek a tak se tam najde na trofeje dost
místa.
Lidé ze SMP CZ vaši sportovní dráhu
sledují a pøejí vám ještì hodnì úspìchù,
chcete jim nìco vzkázat?
Chtìla bych jim podìkovat za pøání,
a hlavnì za podporu, kterou od nich
mám v této dùležité sezonì.

Kde se rozhodne o olympijské kvalifikaci?
První kvalifikací na olympiádu v Londýnì
bude mistrovství svìta, které se
uskuteèní v záøí 2011 ve Slovinském
Bledu. Odtud postupuje prvních 9 závodnic. O dalších 15 místech se rozhodne ve ètyøech kvalifikaèních závodech, které se konají v Jižní Americe,
Africe, Asii a Evropì.
Bohuš Eliáš

Pøekvapivì jste v dresu Slavie absolvovala v osmì vítìznì Primátorky, bylo pro
Vás nezvyklé veslovat v týmu?

SPORT
Otázky pro Mirku Knapkovou
Skif v angliètinì znamená (básnicky
pøenesenì) kocábku, nemìla jste právì
ten nejistý pocit, když jste si poprvé do
vratké lodì sedla?
Poprvé jsem do lodì usedla spoleènì
s tátou, který mi pomáhal držet balanc.
Až když jsem získala trochu jistotu, tak
jsem se zkusila sama posadit do skifu.
Pamatuji si, že byl 1. duben, když mi trenérka oznámila, že jdu na skifa. V první
chvíli jsem si myslela, že je to apríl, protože zase takové teplo na koupání nebylo. Ale naštìstí svoji premiéru na skifu
jsem zvládla bez koupání.
Je až neuvìøitelné, že jste s veslováním
zaèínala až v devatenácti a bìhem dvou
let jste se dostala na špièku. Co bylo rozhodující?
Urèitou roli sehrál talent v kombinaci
s nadšením z tohoto nádherného sportu.
Rozhodující asi pro mì byla atletická pøíprava z mládí a chu se mezi tu špièku
probojovat.
Jaká je Vaše bilance? Vyhrála jste Svìtový pohár, byla jste dvakrát vicemistryní
svìta, máte za sebou olympijské finále
v Aténách a v Pekingu, byla jste mistryní
Evropy, na co jsem ještì zapomnìl?
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To jsou asi ty nejdùležitìjší výsledky.
Ještì jsem byla 2x akademická mistrynì
svìta a ještì jsem získala 2x støíbro na
ME a 1x bronz na MS.
Na zaèátku sezóny jste nebyla zdravotnì
úplnì fit, vìøíte, že pøes všechny komplikace pøijde v sérii nadcházejících závodù
zasloužená odmìna?
Veslaøská pøíprava na sezonu trvá 6 mìsícù a samotné závodní období trvá
5 mìsícù, takže nìjaký krátký výpadek
z kraje závodní sezony nevadí a dá se dohnat v letním období.
Kdo je pro vás ze slavných skifaøù a skifaøek vzorem? A kdo je v souèasné dobì
vaší nejvìtší konkurentkou?
Mým vzorem je Václav Chalupa. Nejen
jako dobrý sportovec, ale také je to hlavnì skvìlý èlovìk. Po delší dobì, kdy byla
špièka užší, se pole soupeøek rozrùstá
o mladé závodnice, jako napøíklad Emma
Twig z Nového Zélandu, a také o závodnice stejnì staré jako jsem já, kterým
déle trvalo se dostat do špièky, jako tøeba loòská mistrynì svìta Frida Swenson
ze Švédska. Nejvìtší soupeøka však
zùstává Jekatìrina Karsten z Bìloruska.

Poznámka redakce: Rozhovor s Mirkou Knapkovou probíhal ještì pøed MS na Bledu.
To, jak jistì víte ze zpravodaje è. 4,. Mirka vyhrála.

Kentaura
Laurus press servis

Tým SMP vítìzem
podzimní èásti krajské kuželkáøské ligy neregistrovaných
Nejprve pár øádkù k vysvìtlení, o jakou
soutìž vlastnì jde:
Ligu neregistrovaných mohou hrát hráèi,
kteøí dva roky již nehrají a nejsou registrováni jako aktivní hráèi v žádné soutìži, jež poøádá Kuželkáøský svaz ÈR.
V družstvu hrají 4 hráèi bez rozlišení muž
a žena. Zápas je hraje na 4 drahách.
Každý hráè hraje na každé dráze 15 ran
do plných (pokaždé se postaví plný po-

èet kuželek – 9 ks) a 15 ran do dorážky
(dohazují se neporažené kuželky). Celkem má hráè tedy 120 hodù.
V rámci celé republiky se hraje kuželkáøská liga neregistrovaných. Každý
kraj má své ligy dle poètu evidovaných

hráèù. Tým SMP CZ zaèínal v 2007 ve
2. lize a pøes 1. ligu se dostal do
SUPERLIGY, ze které vítìz postupuje do
kvalifikace na celostátní mistrovství ÈR.
V loòském roce jsme skonèili na druhém
místì za týmem CÁBA. Jako náhradníci
jsme doplnili tým CÁBA a jako ètvrtý tým
prošli kvalifikací v Karlových Varech na
celostátní mistrovství ÈR v Pøerovì. Tam
jsme skonèili na 23. místì z celkového
poètu 30 týmù. Ze 120 hráèù náš hráè
SMP CZ skonèil na 32. místì.
V Ústeckém kraji se úèastní soutìže 8 týmù. Po 7 kolech vedeme pøed loòským
vítìzem CÁBOU, tøetí je tým Jupí. Také

nám patøí první tøi místa v tabulce jednotlivcù. Tabulku vede Eugen Škurla
s prùmìrem 512,0.

Semifinále:
Šmejkal - Maocha vers. Krupièka –
Laštovka (PVS)
6:0
Semifinálový soupeø byl opìt pro SMP
známou dvojicí. Po prvních míèích se
ukázala naprostá pøevaha SMP a výsledkem bylo jednoznaèné vítìzství 6:0.
Postup SMP do finále byl neèekaným, ale
zaslouženým pøekvapením turnaje.

Finále:
Šmejkal - Maocha vers. Forejtek –
Forejtek (VIS)
6:1, 4:6, 7:3
zleva: Stanislav Stehlík, Filip Turtenwald, Eugen
Škurla, Vladislav Køesan

Otec a syn Forejtkové patøí k velikánùm
turnaje, kteøí snad nikdy ještì nechybìli,
èasto vozili poháry, ale dosud turnaj nevyhráli. Jejich letošní motivace byla
vysoká a výkon v dosavadním prùbìhu

turnaje byl excelentní. Finálový zápas se
hrál na dva vítìzné sety a byl rozehrán za
velkého zájmu divákù.
Bezvadný výkon SMP v prvním setu znamenal až pøíliš hladké vítìzství v setu
6:1. Soupeø se ve druhém setu zlepšil
a ménì chyboval a výsledkem bylo vyrovnání zápasu na 1:1.
O vítìzi turnaje rozhodoval závìreèný
tie-break. Dramatický boj nakonec vyhrává SMP 7:3 a tím i celý turnaj.
Finálový zápas byl zajímavý nejenom
výsledkem, ale i výbornou hrou na obou
stranách a èasto byl slyšet upøímný
potlesk divákù. Pro Jiøího Šmejkala to
bylo již tøetí vítìzství v turnaji a stal se
tak zatím nejúspìšnìjším hráèem v desetileté historii Vodohospodáøského
turnaje.

Eugen Škurla
Po vítìzném finále - zleva: Ladislav a Jiøí Forejtkovi, Mstislav Maocha, Jiøí Šmejkal

Jiøí Šmejkal
poøádala tradièní již

10. VODOHOSPODÁØSKÝ
TENISOVÝ TURNAJ
dne 2. 12. 2011 v areálu TK Sparta
Praha ve Stromovce.
Tento již tradièní a uznávaný turnaj se
koná v pøedvánoèní atmosféøe a dospìl
do svého kulatého roèníku. Letos se
zúèastnilo celkem 14 dvojic složených
z èasto významných pøedstavitelù firem
z oboru vodního hospodáøství z celé
Èeské republiky.
Spoleènost SMP tentokrát reprezentovala dvojice Jiøí Šmejkal a Mstislav Maocha.
Mstislav Maocha se zúèastnil poprvé
a nahradil tradièního úèastníka Martina
Doksanského, který byl služebnì ve
Francii. Dále v barvách SMP ještì reprezentoval Jiøí Bažata, který vybojoval
pìkné umístìní v útìše ve dvojici s Karlem Sztogrýnem.
Reprezentanti SMP se zúèastnili zatím
devíti roèníkù a mají úctyhodnou bilanci.
Dvojice Doksanský a Šmejkal dvakrát
v turnaji zvítìzila a tøikrát byla druhá.
Tato úspìšnost zástupce SMP natolik
motivovala, že nakonec SMP ovládlo i letošní turnaj.

Výsledky dvojice SMP
skupina B
Šmejkal - Maocha vers. Kos – Fuka
(HDP)
7:6 (9:7)
Úvodní zápas byl výjimeèný v tom, že
všichni hráèi si vyhrávali vlastní servis až
do stavu 6:6.
Hra velmi dobré úrovnì byla zakonèena
tie-breakem, který byl opìt velmi
vyrovnaný. Šastnìjší SMP zvítìzilo 9:7.

Tváø SMP CZ - NIKOLA SUDOVÁ - s novou vervou za úspìchy
V netradièním prostøedí pražského sídla
firmy Alpine Pro se poslední listopadový
den uskuteènila tisková konference jedné z našich firemních sportovních tváøí –
akrobatické lyžaøky Nikoly Sudové.
„Akrobatùm právì zaèíná sezóna”, jak

Nikola pøed zaplnìným auditoriem
uvedla. Potvrdila, že jejím cílem je vrátit
se tam, kde byla pøed zranìním; tedy
zpìt do svìtové špièky: „Nejlépe se
umístit ve svìtovém poháru mezi první
trojku,” øekla o svých plánech.

Šmejkal - Maocha vers. Kouba –
Hodonský
6:1
Ve druhém zápase SMP nastoupilo proti
obávané dvojici. Jeden z hráèù – tenisový trenér, pøi rozcvièování budil respekt a druhý hráè se zdál také nebezpeèný. SMP však pøesnou hrou a tlakem
nedalo soupeøi šanci a zvítìzilo vysoko
6:1. Tím SMP postoupilo z prvního místa
ve skupinì.

Ètvrtfinále:
Šmejkal - Maocha vers. Sklenáø –
Šorm (Magistrát)
6:3
Ètvrtfinálový soupeø je tradièním úèastníkem turnaje, který velmi èasto vozil
trofeje.
SMP zaèalo zápas bravurnì a vedlo 2:0,
pak soupeø vývoj otoèil a ujal se vedení
2:3. SMP se však vrátilo do zápasu a již
soupeøi nedovolilo ani hru. Vítìzství pro
SMP 6:3 znamenalo postup do semifinále.

Vítìzové 2011
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Je to už rok a sedm mìsícù, co si Sudová
pøetrhla vaz v levém koleni. Díky dùkladné péèi profesionálních fyzioterapeutù
se koleno rychle zotavilo: „Stehno je sice
stále ještì o centimetr slabší, ale síla je
v levé noze v téhle chvíli vìtší, než v té
pravé… hodnì se na ní makalo,” s úsmìvem dodává.
V prosinci už startují lyžaøské soutìže po
celém svìtì. Sudová zaène svou šòùru
ve Finsku a pøes Èínu se dostane až na
mistrovství akrobatù do Japonska.

Nikola Sudová má štìstí na spoustu
pøíznivcù a sponzorù, kteøí ji vìrnì podporují. Jak uvedla v nedávném rozhovoru: „Sponzoøi mì podporují nejen
finanènì, ale i osobnì. Napøíklad výprava ze SMP CZ mi byla dokonce fandit i na
olympijských hrách, což pro mì opravdu
hodnì znamená”. Pøejme tedy Nikole Sudové do horké zimy co nejvíce úspìchù
a aby dosáhla toho, èeho si na zaèátku
tvrdé sezóny pøedsevzala.

SIMONA opìt úspìšná

Bronz, navrch èeský rekord a èas, který
by jí pøed rokem staèil na titul. Chomutovská znakaøka Simona Baumrtová
se v polském Štìtínì vyšponovala
k obhajobì tøetího místa na mistrovství
Evropy v krátkém bazénu a ukázala, že
její loòský první bronz na 50m trati nebyl
náhodný.

Svou dominanci Simona potvrdila i na
Zimním mistrovství ÈR, které se konalo
ve dnech 15. – 18. 12. 2011 v Chomutovì. Pro ni o to víc motivující, že probíhalo v jejím domovském bazénu a navíc naposled pøed jeho zrušením. Mìsto
totiž plánuje výstavbu nového.
Startovala tam v osmi disciplínách.
Všechny tøi znaky (50, 100 a 200 m),
potom 50 a 200 m motýlek, 50 m kraul,
100 a 200 m polohovka. Z nich brala
6 zlatých a jednu støíbrnou medaili.
V polohovém závodì na 100 m pøitom
vytvoøila nový èeský rekord. Nenechala
tak nikoho na pochybách, kdo je v souèasnosti nejlepší èeskou plavkyní.
Jsme hrdi, že mùžeme tak úspìšnou
sportovkyni a sympatickou mladou ženu
podporovat.

Pod èarou:
Nikole se vstup do sezóny opravdu povedl – ve finském støedisku Ruka si vyjela tøetí
místo za Amerièankami Kearneyovou a Outtrimovou. A ve francouzském Méribelu
v paralelním závodì obsadila místo 5. V lednu se celý „cirkus” svìtového poháru vydá
do USA a Kanady.

Simona (vpravo) s Barborou Závadovou pøi vyhlášení nejlepších
plavcù roku 2010

Laurus press servis
Vlastimil Vavøín

... ING. FRANTIŠKA HAVELKU,
vedoucího støediska vodohospodáøských staveb

Pracujete v oboru, který pøispívá ke
zlepšení životního prostøedí. Naplòuje vás to?
Nevím, jestli mùžu tvrdit, že mì
to naplòuje, ale jisté uspokojení to urèitì
pøináší. Každopádnì vìdomí toho, že pøispíváte ke zlepšení životního prostøedí,
je vždy pøíjemné.
V souèasné dobì šéfujete projektu
„Èistá Berounka”. Jde o rekonstrukci èistírny odpadních vod a kanalizace. Jak se vyrovnáváte s nároènou pùlmiliardovou investicí?

Co shledáváte na takové práci nejtìžší?
Máte pravdu, že projekt „Èistá
Berounka” je velice nároèný a komplikovaný. Co se týká vyrovnávání se s problémy, které pøináší, s tím problém nemám. Je to totiž všechno jako vždy o lidech. A to jak o lidech, kteøí problémy
pøináší a vyvolávají, tak o lidech, se kterými pracujete na pøekonávání tìchto
komplikací. Já mám štìstí, že v týmu,
který se na zmiòované stavbì podílí,
jsou lidé, na které je absolutní spolehnutí
a kteøí dobøe vìdí, co je jejich práce.
Který projekt vám dal v minulosti
nejvíc zabrat?

leden 2012

Alice Roubíèková

Øekl bych, že nejvíce zabrat mi
dává souèasný projekt, na kterém pracujeme už 2 roky. Tato stavba, nebo lépe
øeèeno projekt je úplnì jiný než všechny,
na kterých jsem se doposud podílel. Dùvodù je nìkolik, ale tím hlavním je asi
specifické prostøedí „Chodského království”.
Mezi povahové rysy vedoucího pracovníka by mìla patøit urèitá trpìlivost. Øekl byste o sobì, že jste
smíølivý, tolerantní èlovìk, nebo
problémy øešíte s jistým temperamentem?
Myslím si, že jsem dost tolerantní i smíølivý. Jsem ale i dost temperamentní. Paradoxnì si spousta lidí
myslí, že jsem flegmatik. Snažím se vše
øešit pokud možno v klidu. Pøi jednáních
nedávám najevo své emoce. Je to však
nìkdy velice velice tìžké. Protože pak
vzniklý pøetlak musí samozøejmì ven,
zaøvu si pìknì nìkde o samotì a je mi
fajn.
Rád prý fotografujete. Vedete si

svùj stavební „foto-deník”, nebo se
orientujete spíše na volnìjší fotografii? Kterého snímku si nejvíc
ceníte?
Žádný speciální foto-deník si
nevedu. Døív jsem fotil opravdu hodnì.
Hlavnì venku v pøírodì, obèas jsem se
pokoušel zajímavì zachytit architekturu.
Dnes fotím hlavnì svoje dìti.
Víme, že máte rád sport? Který
sport upøednostòujete a proè?
Sport mám rád obecnì. Nejoblíbenìjší jsou všechny aktivity spojené
s horami. V létì je to hlavnì kolo a tam,
kde už se jezdit nedá, tak turistika. Souvisí to i s mojí zálibou ve focení.
Máte nìjaké speciální pøedsevzetí
pro avizovaný složitý rok 2012?
Osobnì si je už spoustu let
nedávám. Znám chabou sílu své vùle.
Vìtšinou, když už se chystám k nìjakému øezu do svých zvykù a zlozvykù,
zaènu vše odkládat. Nakonec stejnì na
žádnou zmìnu nedojde.
ptal se: Vlastimil Vavøín
Laurus press servis

