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ROČNÍK XI.

8. listopadu loňského roku
byla na slavnostním shro-
máždění v Betlémské kapli
v Praze udělena cena IA ČR
v kategorii za vynikající
technický projekt. Cena by-
la udělena realizačnímu tý-

mu, který zajišťoval projekt „Oprava
Karlova mostu v Praze - ukončení inže-
nýrských oprav – II. etapa – oprava
vrchní stavby”. Přípravu realizace za-
jišťovala spol. Mott MacDonald Pra-
ha, a. s., projekční práce prováděla spol.
PUDIS, a. s. Stavební část realizace za-
jišťovala naše společnost SPM CZ, a. s.,
konkrétně D 1, stř. 13 Milana Svobody.
Inženýrská akademie České republiky je
nezisková organizace, jejímž hlavním cí-
lem je podpora technických věd a tech-
nického školství. Vyjadřuje se také k zá-
važným technickým problémům rozvoje
národně výzkumné infrastruk-
tury a působí na zlepšování
legislativy, vývoje a inovací.
Byla tak oceněna mnohaletá
práce nejen inženýrů a tech-
nických pracovníků, ale i pra-
covníků dalších vědních obo-
rů, vysokých škol a univerzit.
Daleko největší a vlastně
historická je však skuteč-
nost, že národní kulturní pa-
mátka „Karlův most” byla po-
prvé, po šesti stech letech,
oceněna jako „inženýrské dí-
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Vážení spolupracovníci,

v okamžiku, kdy budete
číst těchto pár vět, bude-
me za sebou mít již téměř

měsíc nového roku 013 a budeme žít
naplno radostmi a problémy nového
období. Přesto stojí za to, maličko se
ohlédnout za rokem 01 . Nad jeho
výsledky nejde jásat, ale vzhledem ke
kontextu s podmínkami, ve kterých pod-
nikáme, nemá smysl ani naříkat. Naopak
právě s ohledem na situaci na stavebním
trhu v ČR je možné považovat to, čeho
jsme dosáhli, za úspěšné. Aktivita ve výši
přibližně 3,3 mld. Kč a čistý zisk po zda-
nění v úrovni 3,8 % jsou srovnatelné
s výsledky roku 011. Pravda je, že pro-
pad v aktivitě (výkonech) tradičních spo-
lečností naší skupiny nahradily výkony
nového člena skupiny – firmy ARKO. Prá-
vě jeho úspěšné začlenění, jím zajištěný
významný objem nové zakázky a efek-
tivní spolupráce v technické oblasti na-
příč naší skupinou jsou významná po-
zitiva uplynulého roku. Důležité jsou
i obchodní úspěchy dceřiné společnosti
SMS na Slovensku, která také sympa-
ticky doplnila zásobu práce, přestože
obecně na Slovensku je velmi obtížné
po získání zakázky jí dotáhnout do fáze
skutečného zahájení prací na stave-
ništích.

Co určitě nebude patřit do výkladní skří-
ně za uplynulý rok byly výsledky Freys-
sinet CS a stavba dálnice A v Polsku, na
které se podílely SMP i SMS. Freyssinet
CS prochází tvrdou přechodnou fází –
změna systému DSI za Freyssinet, zá-
sadní pokles nových zakázek v oblasti
dopravního stavitelství, obtíže s rozvo-
jem sanací betonových konstrukcí, atd.
Vše vyústilo v potřebu personální změny
ve vedení společnosti. Stavba v Polsku
byla tvrdě zaplacenou zkušeností s pod-
nikáním v zahraničí po dlouhé době. Je
to pro nás velké poučení pro další pře-
mýšlení o přípravě na podnikání na ji-
ných trzích než v ČR a SR.

Co považuji za hodně významné, je roz-
hodnutí akcionáře VINCI Construction
o připojení sesterských firem Průmstav
a APS ALKON do naší skupiny. Toto
rozhodnutí bylo nepochybně ovlivněno
i přestěhováním společností SMP
a Průmstav do nově postavené admini-
strativní budovy v Karlíně, ale rozhodně
nebylo jediným důvodem. Naše spojení
přinese vzájemné posílení na trhu roz-
šířením rozsahu činností, zvýšením vy-
jednávací síly vůči dodavatelům, využití
možných synergií v efektivnějším řízení
kapacit a nákladů, atd. První výsledky se
pomalu začínají dostavovat.

A co si přát do nového roku 013?
Z předchozího textu je patrné, že se vy-
hýbám hodnocení společenské a poli-
tické situace, protože to by bylo dlouhé
a složité psaní. Přesto velmi krátce – po-
kud bych nám všem něco přál, tak vzhle-
dem k oboru, ve kterém podnikáme, je
to lepší vnímání stavebního sektoru z ce-
lospolečenského hlediska, dále zlepšení
rámcových podmínek pro naše podni-
kání (především změna zákona o zadá-
vání veřejných zakázek, ale nejen toho,
i dalších zákonů) a obecně výrazně více
příležitostí, o které by bylo možné se
ucházet. A to především v souvislosti
s následujícími léty po roce 013, aby-
chom se dostali do stabilnějšího, předví-
datelnějšího a smysluplného prostředí.
A odmyslím-li se od stavebnictví, pak
bych si velmi přál zlepšení atmosféry
v České republice, zaměření na podporu
pozitivním faktům, činům a lidem a zá-
sadní vylepšení právního prostředí a vy-
mahatelnosti práva.

V té osobní rovině Vám všem přeji co
nejvíce štěstí, zdraví, sil a optimismu
a víry v to, že když všichni budeme o vý-
še zmíněné změny usilovat, tak alespoň
některých z nich docílíme. A přání platí
nejen pro Vás, ale samozřejmě i pro
všechny Vaše nejbližší.

Díky za Vaší obětavost a loajalitu v celém
uplynulém roce.

Martin Doksanský

lo”. „Inženýři” středověku navrhli a po-
stavili technické dílo na tehdejší dobu
opravdu mistrné. Kamenný most svým
technickým provedením i svou velikostí
mostních polí, výškou nad hladinou Vlta-
vy a šířkou představoval dílo skutečně
nadčasové. Proto Karlův most není pou-
ze památkou uměleckou, ale i památkou
inženýrskou.
Cena IA ČR tak nepředstavuje ocenění
pouze zúčastněných pracovníků, ale je
především oceněním Karlova mostu jako
prvořadého „národního” technicko-inže-
nýrského díla.
V dnešní době je konstrukce Karlova
mostu, včetně založení, inženýrsky sta-
bilizována. Doufejme jenom, že při jeho
dalších opravách, především kamen-
ného pláště a podhledů kleneb, bude
použito také získaných vědomostí a umu
technických a inženýrských pracovníků.



Pavel Kameník

Jedním z nejčastěji
diskutovaných témat
při předvánočních se-
tkáních byla i „blbá ná-
lada“. Osobně mě „bl-
bá nálada“ už unavuje,
ale je fakt, že i po několika letech je to
fenomén, který nás provází téměř na
každém kroku. Přesto všechno, jsem
si ale vyslechl i zajímavý názor o tom,
že „blbá nálada“ je pouze a jen českou
záležitostí. Dovolím si, jak jen to půjde,
zopakovat a citovat výrok jednoho ci-
zince se zkušenostmi s řízením firem
v Belgii, Francii, 3 roky strávil v ČR
a nyní je snad někde v Maďarsku:

„Teprve nyní, po odchodu z České re-
publiky jsem si uvědomil, jací vy Češi
jste negativisti, a jak moc vás ten ne-
gativistický přístup poznamenává.
Když Čech vyřeší nějaký úkol z 80 %
správně, nemá z toho ani radost, ale
pohltí ho představa problémů se zbý-
vajícími 20 % a problémů, které mají
mnohdy i neopodstatněný důvod.
O těchto problémech musíte s každým
hovořit, tyto problémy si nosíte domů
a máte vlastně neustále blbou náladu.
Takový Francouz vyřeší úkol z 50%,
má z toho obrovskou radost a tento
svůj „úspěch“ také do nekonečna pro-
dává, až se nakonec zapomene na to,
že vlastně zůstal stát na půli cesty. Mu-
sím říct, že i mě už pomalu soukolí
„blbé nálady“ začalo „semílat . Tento
člověk skutečně použil příklad Fran-
couze – předesílám, že to nemá nic
společného se skutečností, že i náš
akcionář je ze země galského kohou-
ta, a že by tam klidně mohl být Bel-
gičan, Němec, Španěl a klidně i Řek.

Co k tomu říct… Vždy existují mini-
málně 2 možnosti. Buď budeme držet
linii a budeme pokračovat v politice
„blbých nálad“ – nebudeme se z ni-
čeho radovat, všechno budeme kriti-
zovat a blbou náladu budeme zkrátka
šířit dál. Jinou variantou je vidět i po-
zitiva a těšit se z faktů, že firma jede,
máme práci, jsme zdraví, že doma to
funguje, atd., tedy vše, co jsme si
zvykli brát jako samozřejmost, ale co
samozřejmostí není. A pokud je ten
problém tak velký a nepřekonatelný,
pak samozřejmě máme možno zvolit
si změnu. Jít tam, kde nám bude lépe,
být s tím, s kým nám bude lépe a dělat
to, co nás baví více.

Před tím vším ale zkusme na vše na-
hlížet s odstupem a s přesvědčením,
že přijdou-li problémy, tak je překo-
náme. A jak náš francouzský akcionář
uvádí v obnoveném „manifestu“ SPO-
LEČNĚ. Začátek nového roku je tou
nejlepší příležitostí.

“ “

8. 11. se v prostorách hotelu Olšanka
v Praze na Žižkově uskutečnila výroční
konference naší základní organizace
odborového svazu Stavba. Zástupce ve-
dení společnosti ve svém příspěvku zhod-
notil vývoj roku 01 , sdělil přítomným
předpoklad trendu do dalších let. Součástí
konference bylo předání odměn dlouho-
letým zaměstnancům, z nichž například
40 let firmy dovršil Ing. František Čížek.

13. 11. se uskutečnilo slavnostní otevření
rekonstruovaného kalového hospodářství
úpravny vody III. Mlýn u Chomutova. Akci
realizovalo středisko Mojmíra Volfa. Stav-
bu v začátcích vedl Bronislav Hána a po je-
ho přeřazení na akci v Ústí nad Orlicí ji do-
končil Jindřich Barát.

16. 11. byla ukončena výstavba ocelové
lávky přes řeku Vydru v blízkosti Srní. Tato
lávka zpříjemní pěší túry všem milovníkům
krásné Šumavy.

Ve dnech proběhly tradiční
Betonářské dny v Hradci Králové. Konfe-
rence se zúčastnili naši odborníci z divi-
zí 1 a . Přednesli příspěvky o mimo-
úrovňovém křížení Rudlová na R1 v Ban-
ské Bystrici, o výstavbě obloukového mos-
tu na D3 či o využití tenkostěnných prefa-
brikátů při výstavbě mostů v Hřensku
a Nelahozevsi.

21. – 22. 11.

23. 11. se uskutečnilo jednání Projekto-
vého týmu BOZP, byly zde prezentovány
výsledky úrazovosti za rok 01 , dále
potom vztah normy OHSAS 18001 k le-
gislativě a byl přednesen další postup ve

zlepšování řízení BOZP související s ape-
lem na změnu chování všech zaměstnan-
ců k oblasti BOZP.

Ve dnech proběhla kon-
ference Vodní toky. Naše společnost byla
tradičním partnerem této akce a účastnili
se jí odborníci z naší vodohospodářské di-
vize.

byla na slavnostním shromáždění
v Betlémské kapli v Praze udělena cena IA
ČR v kategorii za vynikající technický pro-
jekt - Oprava Karlova mostu.

27. a 28. 11.

28. 11.

26. 11.

28. 11.

se v Seči uskutečnilo čtvrté ma-
nažerské setkání. Na tomto výjezdním
jednání byl hlavním tématem výhled
hospodaření do konce roku a příprava
plánu 013. Součástí setkání byly pre-
zentace dceřiných společností a sesterské
firmy Průmstav. Velká část jednání byla
věnována novému pohledu na řízení BOZP
u společnosti.

se uskutečnilo zasedání dozorčí
rady společnosti, byly schváleny před-
poklady pro rok 01 a plán na rok 013.
Velký prostor tohoto zasedání byl opětně
věnován zvyšování úrovně řízení BOZP
u společnosti.

29. 11.

4. 12.

se zástupci vedení společnosti
zúčastnili Valné hromady Svazu podnika-
telů ve stavebnictví České republiky. Ve
všech přednesených příspěvcích zazněly
apely na dosavadní vládu o zlepšení stavu
českého stavitelství.

se uskutečnilo slavnostní otevření
rekonstruované úpravny pitné vody v Jir-
kově u Chomutova. Akci realizovalo stře-
disko Mojmíra Volfa, stavbu nejprve vedl
Bronislav Hána a dokončili ji Tomáš Hora

4. 12. se uskutečnilo pravidelné setkání
seniorů společnosti s vedením společ-
nosti. Účast byla jako tradičně vysoká.
Součástí setkání mimo informace o stavu
a výhledu společnosti bylo promítání fil-
mů, z nichž měl největší úspěch film o vý-
stavbě vysouvaného mostu přes Malši
v Římově z roku 1977.

a Tomáš Kratochvíl.

Ve dnech se v Kurdějově na
jižní Moravě uskutečnila 3. konference
o izolacích a vozovkách na mostech. Zá-
stupci společnosti se aktivně účastnili jed-
nání. Naše společnost byla partnerem této
konference.

6. - 7. 12.

5. 12.

10. 12.

se v Jihlavě uskutečnilo 80. zase-
dání správní rady sdružení pro výstavbu
silnic. Jednání se jako hosté zúčastnili zá-
stupci Ministerstva dopravy ČR, ŘSD,
a Státního fondu dopravní infrastruktury.
Na rok 013 je pro výstavbu dopravní
infrastruktury v ČR, to je pro výstavbu sil-
nic, železnic a vodních cest, navrhováno
celkem 64,5 mld. Kč, z toho je 37,5 mld. Kč
ze zdrojů státního rozpočtu, zbytek je po-
tom zejména z prostředků fondů Evropské
unie. Největší připravovanou stavbou
v oblasti dopravního stavitelství v roce
013 je rekonstrukce dálnice D1, kdy vý-

běrové řízení na dodavatele bude uzavře-
no začátkem roku 013.

se uskutečnilo slavnostní otevření
Plaveckého areálu Šutka na Praze 8. Té-
měř po 30 letech se obyvatelé severní
části Prahy dočkali důstojného sportovní-
ho stánku. Akci realizovalo středisko
Zdeňka Buriana. Stavbu vedl Tomáš Záru-
ba.

15. 12. se předala a uvedla do provozu
stavba II/333 Zvíkovec pod vedením
Roberta Vraštila z D 1.

17. 12. se v prostorách Plzeňského
restaurantu Kamera v Praze 5 uskutečnil
Vánoční večírek zaměstnanců naší spo-
lečnosti.

31. 12. je datum, kdy ukončil své pů-
sobení ve funkci Václav Krauz a Václav
Klaus jej bude brzy také následovat a už se
na to chystá.



Dne 15. listopadu byla zahájena soutěž
VINCI o . Tak jako
v předchozích letech, cílem této „domá-
cí” soutěže je povzbudit rozvoj a rozšiřo-
vání inovativních projektů vyvinutých za-
městnanci skupiny VINCI. Přihlášky do
soutěže musí být zapsány na intrane-
tu VINCI (www.vinci.net)

. Účastníci se mohou přihlásit
samostatně nebo v týmech.

- ocenění za inovaci
vytvořenou ve skupině (týmu) s partnery
mimo naši společnost. Společně s ostat-
ními cenami známými z předchozích roč-
níků soutěže je další nová cena:

, která bude udělena na-
příklad za zásadní změnu použití nástro-
je nebo procesu. Poslední novinkou je
cena za , která ocení

Cenu inovace 2013

do 1. úno-
ra 2013

Společná cena”

„Prů-
lomová cena”

„Rozšiřování”

„
Novinky roku 2013:

použití a největší rozšíření inovace z mi-
nulých let v rámci firmy.

Pro kvalifikaci je nutné, aby projekt při-
spěl k vylepšení stávajícího stavu, a musí
být známa jeho proveditelnost. Projekt
musí být přihlášen do jedné z následují-
cích kategorií: Materiály, postupy a tech-
nologie, Management (řízení), Zařízení
a nástroje, Marketing a služby, Rozšiřo-
vání.

Přihlášené projekty mají dvě možnosti
vyhrát cenu. Poprvé mezi červnem až říj-
nem 013, kdy budou posuzovány pro-
jekty v rámci regionu, a podruhé, v listo-
padu 013 při vyhlašování cen celé
společnosti VINCI ve velkém finále.

Detaily o soutěži naleznete na adrese
www.vinci.net

Kategorie Materiály, postupy a technologie

Kategorie Managementu (řízení)

Kategorie Zařízení a nástroje

Kategorie Marketing a služby

Kategorie Rozšiřování

pokud jste vymysleli nový postup nebo vynalezli nový materiál

pokud jste vymysleli nějakou novou metodu řízení

pokud jste navrhli nějaký nový nástroj

pokud jste nějak vylepšili nebo vymysleli službu pro zákazníky nebo partnery

pokud jste se zasloužili za rozšíření do všeobecného používání nějakého
vylepšení, které soutěžilo v předešlých ročnících soutěže

CENA INOVACE
ZAČALA SOUTĚŽ
O CENU INOVACE 2013

PŘIHLASTE SE
NA CENU INOVACE 2013!
Na příští rok vyhlašuje skupina VINCI již
popáté cenu za nejlepší inovaci. A je
potřeba začít již dnes. Do této soutěže se
může přihlásit každý zaměstnanec nebo

skupina zaměstnanců, která vymyslela
nějaké vylepšení v následujících ka-
tegoriích:

KATEGORIE SOUTĚŽE

TERMÍNY SOUTĚŽE

11 vylepšení bude vybráno v našem regionu:

12 vylepšení bude vybráno do finále soutěže:

1 hlavní cena: 3,000 €
1 cena v každé kategorii: 1,000 €
1 speciální cena v oblasti udržitelný rozvoj: 1,500 €
1 speciální cena v oblasti bezpečnosti práce: 1,500 €

speciální ceny poroty: 1,000 €
1 cena za společnou práci 1,000€

Každý region vybere hlasováním projekty ze svých přihlášených, aby soutěžily
v celkovém finále. Finanční ocenění vítězů v jednotlivých kategoriích bude
dvojnásobek předchozích odměn.

Vaše návrhy na projekty a jakékoli dotazy týkající se soutěže směřujte na

Edita Miláčková
tel.: 7 4 903 199
e-mail: milackova@smp.cz

Více o ceně inovace se také dozvíte na adrese .

kontaktní osobu:

www.vinci.net

15. 11. 2012 – 1. 2. 2013
Přihlášení Vašeho projektu do soutěže

4. . 013 – 31. 3. 013
Projekt je přijat a vyhodnocen experty

duben - květen 013
Porota v našem regionu vybere 10 nejlepších inovací (projektů)

červen - říjen 013
Ocenění nejlepších projektů našeho regionu.

„Velká” porota rozhodne o ocenění nejlepších projektů z celého světa

1. 11. 013
Ocenění nejlepších projektů v Paříži

„Náš” region - střední Evropa zahr-
nuje:
Českou republiku, Rakousko, Bulharsko,

Německo, Maďarsko, Polsko, Ru-
munsko, Srbsko, Slovensko, Chorvatsko
a Švýcarsko.

V první fázi soutěže se soupeří v jednotlivých regionech:

MOST NA D3 – VESELÍ NAD LUŽNICÍ
STŘEDISKO 13

Zase po roce jsme dostali prostor, aby-
chom Vás všechny informovali o průbě-
hu výstavby a dokončování naší největší
zakázky v divizi 1, SO 8- 08 Dálniční
most v inundačním území Lužnice ve Ve-
selí nad Lužnicí, který je součástí stav-
by 0308B dálnice D3 Tábor – Veselí nad
Lužnicí.

V roce 011 byla dokončena spodní stav-
ba tohoto mostu, v loňském roce byly
dokončeny nosné konstrukce všech čtyř
mostních částí, z kterých se celý most
sestává. Poslední kubík byl vybetono-
ván 5. 9. loňského roku. Od tohoto data
nastal kvapík s pokládáním izolačního
souvrství a vrstev vozovek. Na ostatních
mostech se také prováděla izolace, její
ochrana a ložné vrstvy vozovky, ty na
rozdíl od levého mostu v plánovaných
termínech. Nakonec bylo ale objednate-
lem stejně rozhodnuto dokončit před zi-
mou pouze ložnou vrstvu a obrus nechat
na jaro letošního roku.

Tentokráte se podíváme na stavbu tro-
chu z pohledu přípravy a realizace celého
příslušenství mostu, kdy největší výho-
dou – nevýhodou byla velikost celého
objektu, která představuje kilometrovou
délku trasy dálnice.

Vyrovnání mostovky:
Vyrovnání povrchu mostovky bylo rozdě-
leno do několika dokumentů, které vy-
cházely každý ze samostatného měření.
Jako první byla zpracovatelem doku-
mentace vydána „Změna během výstav-
by” tzv. ZBV, která zpracovala vyrovnání
z geodeticky zaměřených hodnot po
ustálení tvaru nosné konstrukce. Meto-
dicky bylo postupováno dle pokynů da-
ných v příloze ZTKP. Podle tohoto doku-
mentu byla provedena výšková úprava
povrchu mostovky především broušením
a dále byly vybetonovány římsy. V tomto

Poslední betonáž nosné konstrukce

Strojní pokládka ochrany izolace z litého asfaltu
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momentě dostala vozovka pevný okraj,
od kterého šlo měřit relativní výšky. Na-
dále tak byly eliminovány účinky přede-
vším teploty. Dále byly zpracovány pří-
slušné dokumentace, na úrovni VTD,
které vždy vycházely z měření povrchu
hotové vrstvy vozovky a dávaly hodnoty
pro další vrstvu.

Izolační souvrství bylo na mostě prová-
děno s pečeticí vrstvou z materiálu
Mastertop P605 a dále z natavitelných
izolačních pásů Testudo 5/5 mm. Nej-
větším problémem nebylo provádění, ale
schválení souvrství a materiálů jelikož
nová ČSN na izolace platila o rok dříve
než obdobná EN norma a protože ma-
teriál Testudo je italský výrobek, dohá-
nělo se vše na poslední chvíli.

Vzhledem k délce betonové nosné kon-
strukce byly na mostě osazeny velké
mostní závěru typu ALGAMOND LW, kte-
ré vyráběla a osazovala D naší společ-

Izolační souvrství:

Mostní závěry:

nosti, konkrétně středisko VOK z Berou-
na. Na táborské opěře je to typ LW3 0
na přechodovém pilíři typ LW640 a na
českobudějovické opěře typ LW480.
A opět největším problémem bylo schvá-
lení potřebné dokumentace. Poněvadž
se jedná o nově zaváděný typ mostního
závěru, bylo nutno provést potřebné
zkoušky požadované smluvní dokumen-
tací. Dalším problémem bylo schválení
protikorozní ochrany, která musela být
dokladována podle nové kapitoly TKP
19B, respektive podle přechodného
ustanovení, protože se k nové kapitole
TKP již připravovala změna. Vše se ale
zvládlo a závěry byly úspěšně osazeny.

Zábradlí na tomto mostě, osazené na
římsy jež mají zaoblený líc, tvoří velice
příjemný estetický prvek. Pohled na něj,
a to jak z vozovky, tak z okolí mostu, je
uklidňující a zábradlí ladí s konstrukcí
a okolní přírodou.

Zábradlí má ocelové madlo a ocelové
sloupky kotvené do povrchu římsy. Výplň
tvoří desky z plexiskla o tloušťce 15 mm.
Desky jsou na bocích připevněny na bo-
ky sloupků, podélný spodní a horní okraj
desky je ztužen nerezovým profilem.
Desky mají světlezelenou barvu a z dů-
vodu ochrany proti nalétávání ptactva

Zábradlí:

jsou na nich vypískovány podélné prouž-
ky.

Koncepce zábradlí pochází ještě z dílny
Ing. Cieslara, byla však doplněna a do-
pracována pracovníky D ze střediska
VOK z Berouna. Zábradlí bylo, jak je po-
žadováno předpisy, certifikováno, řádně
dokladováno a schváleno na TDS D 3.
Jednoduše napsáno, ale popis práce
a starostí by stačil na román.

Na obou stranách vozovky jsou situo-
vána ocelová svodidla JSMKLS úrovně
zadržení H dodávané spol. Svostr dle
nového TP 40/ 01 . Jedná se prakticky
o známá svodidla NH4, změnil se však
majitel licence, a tak svodidlo muselo
změnit i označení. Každý sloupek svo-
didla je kotven dvěma šrouby M30 do po-
vrchu římsy, madlová trubka je při-
pevněna na konci sloupku třmenem.

Zakrytí podélné mezery mezi levým
a pravým mostem ve středním dělicím

Svodidla:

Zakrytí středního zrcadla:

páse (neboli zrcadla) šířky 800 mm je
provedeno z kompozitních roštů, které
dodává spol. Prefa Kompozity z Brna.
Rošty jsou sestaveny z tažených kompo-
zitů značky Prefen. Kompozit tvoří uspo-
řádaná skleněná podélná výztuž nasyce-
ná pryskyřicí.

U opěr, nad tratí ČD a silnicí I/3 jsou
z důvodu ochrany prostoru pod mostem,
místo roštů osazeny tzv. poklopy, což
jsou vlastně plné kompozitní desky.

Velice zajímavou otázkou je způsob za-
bezpečení prostoru v obou komůrkách
proti různým nenechavcům. Prostor ko-
můrek je samozřejmě jištěn elektronicky
systémem EZS, ale mechanické zabez-
pečení je i přesto důležité. Bohužel před-
pisové řešení tohoto problému je velice
nedostatečné, a tak bude vyřešení asi
ještě dlouhé. Jako vstupní dveře do pro-

Zabezpečení prostoru v opěrách
a komor nosné konstrukce:

storu opěr budou osazeny speciální oce-
lové dveře vyvinuté u D v Berouně.
Jedná se prakticky o dveře trezorové, za-
tím však nejsou vyzkoušené, protože ne-
ní řádná legislativa.

Bezpečnost dveří je celkem předpisově
schůdná, daleko horší je to však s posou-
zením bezpečnosti proti vniknutí různý-
mi mezerami, např. pod mostními závě-
ry, na úložných prazích apod. V našem
případě je to ještě veliká mezera mezi
komůrkami nad přechodovým pilířem,
kde se stýkají dvě komůrkové mostní
konstrukce. Řešení těchto věcí bude
ještě velice zajímavé, ale doufejme, že
se to podaří a most bude uvnitř dosta-
tečně zabezpečen.

Závěr:
V roce 01 byly prakticky všechny prá-
ce ukončeny. Pro úspěšné předání toho-
to mostu bude nutno ještě v letošním
roce dodělat mnoho detailů, které z rů-
zných důvodů nešlo dokončit. Na závěr
pak bude nutno zlikvidovat všechny pro-
vizorní a přístupové komunikace, plochu
pro ZS a tyto pozemky předat. Jelikož se
ukázalo jako výhodnější dokončit úpravy
pod mostem až po odstranění provizor-
ních cest, čeká nás finalizace úprav také
v roce 013.

Nejvíce práce nás však čeká na poli pře-
dání vlastního objektu, všech dokladů
o jakosti, předání dokumentace skuteč-
ného provedení stavby. Dále první hlavní
prohlídky, zatěžovací zkoušky a jiné
administrativní práce.

Dle zatím platné SOD jsme měli předat
mostní dílo do provozu do 6/ 01 a stav-
bu dokončit do 9/ 01 . K 1 / 01 je
stavba z naší strany stavebně prakticky
dokončena, chybí hlavně čtvrtina ložné
vrstvy a celá obrusná vrstva vozovky,
které však nejsou naší dodávkou. Je
předpoklad, že termín ukončení bude asi
posunut do 04/ 013. O termínu dokon-
čení a uvedení do provozu všech staveb
a objektů úseku dálnice D3 Tábor – Ve-
selí nad Lužnicí se zatím stále polemi-
zuje.

Bohužel stále řešíme otázku „co bude
dál”, a kam se celý realizační tým přesu-
ne v dnešní těžké době, kdy je na trhu

nedostatek zakázky.

Závěrem bychom chtěli všem
zúčastněným poděkovat za pra-
covní nasazení, za spolupráci při
stavbě tak velkého mostního díla,
popřát všem hlavně hodně zdra-
ví, štěstí a spokojenosti jak v pra-
covním, tak v soukromém životě.

Za tým střediska 13 - stavba Most
přes Lužnici

Robert Vraštil
Zdeněk Batal

Svodidlo JSMKLS H2

Zakrytí zrcadla z kompozitních roštů

Mostní zábradlí

Mezera mezi mosty

Celkový pohled na dokončovaný most

STŘEDISKO
DILATAČNÍ ZÁVĚRY SMP

Ač se to zdá ne-
uvěřitelné, jsou
tomu již tři roky,
kdy jsme ukončili
dlouholetou spo-
lupráci s firmou
Maurer a otevřeli
novou kapitolu hi-

storie mostních dilatačních závěrů ve
společnosti SMP CZ. Přibližně před ro-
kem jsem vás na stránkách Zpravodaje
informoval o prvních zkušenostech s la-
melovými dilatačními závěry Algamod
LW a zaváděním sortimentu dilatačních
závěrů Freyssinet. Od té doby se již
mnohé změnilo. Myslím, že tři roky jsou
dostatečná doba k tomu, abychom se
mohli ohlédnout a hodnotit výsledky naší
práce.

Prvním logickým krokem bylo navázat na
dlouholetou tradici výroby a montáže la-
melových závěrů. Zahájili jsme spolu-

práci s italskou firmou Alga a certifikaci
systému Algamod LW v České i Sloven-
ské republice. Poměrně velké počáteční
problémy s naším italským partnerem
a s certifikací se nám podařilo zvládnout
a v roce 010 jsme zahájili výrobu jedno-
profilových závěrů LW80, a tak jako dří-
ve jsme počítali s tím, že minimálně v po-
čátcích budeme víceprofilové závěry do-
vážet.

Brzy jsme zjistili, že rozdíly mezi středo-
mořskou mentalitou a střední Evropou
s tradicí německé důkladnosti jsou těžko
překonatelné. Řešení, které se ukázalo
jako velice správné, jsme našli v zavede-
ní výroby všech závěrů, tedy i vícelame-
lových, v naší výrobně v Berouně. S tím
samozřejmě souvisí i optimalizace vý-
robních postupů a detailů a důraz na ja-

Mostní závěr Algamod LW 640



kost vstupních materiálů a kon-
strukčních dílů. Společným úsilím všech
zainteresovaných se podařilo pozved-
nout dilatační závěry Algamod LW na
velmi dobrou technickou a kvalitativní
úroveň. To dokazuje například i kladný
výsledek letos provedené dynamické
zkoušky, kterou TZUS Praha provedl po-
prvé v ČR nad rámec požadavků TP86 na
5 milionů zatěžovacích cyklů.

Celkový objem závěrů typové řady Alga-
mod LW dodaných od roku 010 na stav-
by v České i Slovenské republice činí
103 kusů, což představuje 1 36 bm.
Jednoprofilové závěry LW80 se na tomto
množství podílejí 66 %, zbytek jsou více-
lamelové. Největší dilatační závěry, které
jsme dosud vyráběli a osazovali, jsou
LW640 na dálnici D3 na mostu přes Luž-
nici ve Veselí nad Lužnicí.

Dosavadní zkušenosti prokazují, že sys-
tém závěrů Algamod je dobrý a je možno
ho dále rozvíjet. Průběžně pracujeme na
inovacích a vylepšeních, které jsou ini-
ciovány konkrétními požadavky a zkuše-
nostmi z jednotlivých staveb. Jako sa-
mostatný vývojový úkol je před námi vý-
voj jednoprofilových i víceprofilových zá-
věrů Algamod v provedení se sníženou
hlučností.

V roce 011 jsme ve spolupráci s firmou
Freyssinet přišli na český trh s nabídkou
celé škály typů dilatačních závěrů. Jejich
charakteristickým rysem je jednoduchá
ekonomická konstrukce využívající v ma-
ximální míře sériově vyráběné prvky, za-
kotvení do konstrukce mostu přede-
pjatými kotvami (kromě JEP), napojení
mostní izolace pomocí příčného drenáž-
ního systému na kotevní práh dilatace ze
speciálního betonu, který je nedílnou
součástí MDZ. Velkou výhodou zvláště
při rekonstrukcích mostů se ukazuje
kotvení závěrů pro malé pohyby JEP
a WR pouze v tloušťce vozovkových
vrstev bez nutnosti kotevních kapes
v konstrukci mostu a opěry.

Zavedení nových výrobků na trh zname-
ná poměrně obsáhlý proces od projed-

nání licence a systému spolupráce s li-
cenčním partnerem, překladu veškeré
dokumentace do češtiny a zpracování
české mutace technologických předpisů
a propagačních materiálů, zajištění certi-
fikace až po propagační kampaň a škole-
ní projektantů. Toto vše proběhlo v prů-
běhu loňského roku. Certifikace celého
sortimentu mostních dilatačních závěrů
Freyssinet CIPEC v České republice byla
po provedení všech potřebných zkoušek
úspěšně uzavřena na začátku letošního
roku. V současnosti zahajujeme certifi-
kaci pro Slovensko.

Vzhledem k tomu, že systém závěrů
Freyssinet je založen na odlišných prin-
cipech než u nás běžně používané dila-
tační závěry a také řešení některých prv-
ků v mostním stavitelství jsou ve Francii
odlišné od našich zvyklostí, museli jsme
upravit některé detaily pro použití v na-
šich podmínkách. Jedná se například
o dílčí úpravy v římsové oblasti, doplnění
zálivek na styku beton – asfaltová vo-

zovka nebo návrh betonové směsi pro
kotevní prahy. Na rozdíl od lamelových
dilatací se těžiště prací přesouvá z výrob-
ny na stavbu. Proto jsme sestavili pro ty-
to účely montážní četu zkušených špič-
kových pracovníků, kteří absolvovali ško-
lení montáže dilatačních závěrů u licen-
čního partnera Fryssinet ve Francii.

První závěry Freyssinet jsme u nás insta-
lovali v průběhu roku 011. Do sou-

časné doby jsme osadili celkem 6 ks,
což představuje 188 bm. Tento začátek
se jeví jako poměrně úspěšný. Jestliže
v prvním roce byl podíl závěrů Freyssinet
na naší celkové produkci závěrů jen 5 %,
letos je to již 34 %. Zatím se jedná o zá-
věry pro malé pohyby (JEP, WR, WOSd)
a jedno použití prstového závěru Wd.

Reakci trhu lze zatím hodnotit velice po-
sitivně, jak je ostatně patrné i na uvede-
ných číslech. Především povrchové ko-
vové dilatační závěry pro malé posuny
JEP a WR, které lze kotvit bez nutnosti
kotevních kapes v konstrukci mostu
představují u nás naprostou novinku
a lákavé zaplnění mezery na trhu.
S úspěchem se používají mimo jiné jako
náhrada za elastické mostní závěry,
které mají velmi krátkou životnost.
V současnosti je kromě potřeby efektiv-
ních ekonomických řešení kladen důraz
na omezení vlivu na životní prostředí,
což v případě dilatačních závěrů předsta-

Velké naděje vkládáme proto do prsto-
vých závěrů Wd a WP, které tento poža-
davek beze zbytku splňují při zachování
příznivé cenové úrovně. Navíc díky jejich
kotvení předepjatými kotvami nemají ty-
to závěry poruchy provázející některé ji-
né prstové závěry.

Patrně největším obchodním úspěchem
v současné době je získání zakázky na
dodávku mostních dilatačních závěrů na
stavbu Trojského mostu přes Vltavu
v Praze. Tato mimořádná konstrukce
mostu s velmi komplikovaným příčným
řezem (betonová mostovka vozovkové
části, ocelové chodníky na konzolách,
tramvajová trať na plovoucí desce ve
střední části, obrubníkový odvodňovací
systém) a mimořádné architektonické
nároky vyžadují kromě typových prvků
použití celé řady atypických dílů a řešení.
V současnosti byly zahájeny práce na
projektové dokumentaci, vlastní realiza-
ce proběhne v roce 013.

Závěrem bych chtěl vyjádřit přesvěd-
čení, že jsme se v oblasti dilatačních zá-
věrů vydali správnou cestou, která má
vysokou naději na úspěch díky tomu, že
plně reflektuje tlak současné hospodář-
ské situace na upřednostnění rekon-
strukcí před novostavbami a na maxi-
mální snížení ceny při zachování kvality.
Také bych chtěl poděkovat všem kole-
gům, kteří se plnění tohoto úkolu aktivně
účastnili.

Jiří Chmelík

STŘEDISKO 5
EKONOMIKA

DIVIZE 5 VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Ekonomika SMP je
jen jedna. Psát
článek o ekonomi-
ce D 5 je jako psát
o ekonomice ji-
ných divizí, pouze
s drobnými kos-
metickými úpra-
vami.

Ani ekonomické řízení D 5 se nijak vý-
znamně neliší od řízení v jiných divizích.
Samozřejmě má svá specifika, vyplýva-
jící z duchu dané divize, její historie a je-
jího zaměření. Naše historie není ani de-
setiletá, naše zaměření je mix pozemní-

ho stavitelství a technologie. Duch naší
divize je učící se organizace se sdílením
informací a ochotou ke změnám. Za
poslední rok či dva k nám přešel jeden
pracovník z D 1, jeden z D , jeden z D 6,
jeden z D 8 a jeden z organizační složky
a neměli s přechodem k nám (ani my
s nimi) žádný problém.

Díky našemu zaměření a vysokému
počtu zakázek ve sdružení s jinými fir-
mami využíváme ke sledování nákladů
staveb méně IPOS než jiné divize a část
detailních informací sledujeme ve sdíle-
ných, na divizním webu uložených Exce-

Freyssinet CIPEC Wd 110

Algamod LW 480

Freyssinet CIPEC WOSd 50

Freyssinet CIPEC WR 50

Freyssinet CIPEC JEP 3

Freyssinet CIPEC JEP 3

Freyssinet CIPEC Wd 110

Ilustrační foto - VD Záskalská



ARKO TECHNOLOGY, a. s.

Vážení kolegové, kolegyně,

dovolte mi několik slov ohledně reali-
zovaných a ukončených projektů naší
společností ARKO TECHNOLOGY, a. s.,
v roce 01 .
V loňském roce jsme úspěšně předali
stavbu

.
„Zdroj pitné vody Káraný, ÚV

Sojovice – Rekonstrukce filtrace”

Úpravna vod v Káraném je první vo-
dárnou, jejíž výstavba (a zprovoznění
v r. 1914) zabezpečila obyvatelstvu Pra-
hy kvalitní a zdravotně nezávadnou vo-
du. Později byly postupně budovány pro
Prahu další vodárny a podíl káranské vo-
dy na zásobování hlavního města po-
stupně klesal až na dnešních asi 6 %.
Současný výkon vodárny je 1 750 l/s. Pro
výrobu pitné vody jsou využívány tři
zdroje surové vody: artézská podzemní
voda, podzemní voda vzniklá přirozenou
infiltrací říční vody a povrchová voda.
Nejkvalitnější je artézská voda, která po
odželeznění vyhovuje požadavkům ja-
kosti na kojeneckou vodu. Dalším zdro-
jem je přirozená infiltrace, kdy voda z ře-
ky Jizery infiltruje dnem i břehem do
okolních štěrkopískových náplavů, kde
je ve vzdálenosti 50 m od řeky jímána
ve směsi s přirozenou podzemní vodou.
Posledním zdrojem je umělá infiltrace
povrchové vody z řeky Jizery, která je
dopravována do pomocného provozu –
ÚV Sojovice. Zde je surová říční voda
přefiltrována na filtrech bez dávkování
chemikálií a následně pak přečerpána do
venkovních vsakovacích nádrží s přiroze-
ným pískovým dnem ve štěrkopískových
náplavech. Vsakovaná voda, procháze-
jící přes tento přírodní filtr, získává kon-
taktem s geologickými vrstvami charak-
ter vody podzemní a intenzivně oboha-
cuje přirozené zásoby podzemní vody.
Ve vzdálenosti cca 00 m od vsakovacích
nádrží je podzemní voda jímána
a přečerpávána do ÚV Káraný.

Dnes již ukončená akce
spočívala v rekonstrukci
filtrace, zdroje pracího
vzduchu a čerpací stanice
v ÚV Sojovice, která je
součástí umělé infiltrace. V rámci re-
konstrukce filtrace byly stávající filtry
s mezidnem č. 1 - 6 přebudovány na
dvouvrstvé s novým drenážním systé-
mem. Byl upraven řídicí systém, který
zabezpečuje souběžný provoz nových
dvouvrstvých filtrů a filtrů původních.
Další etapou realizačních prací byla kom-
pletní výměna zdroje a rozvodů stlače-
ného vzduchu pro praní filtrů.
Součástí akce byla i rekonstrukce čerpací
stanice filtrované vody. V rámci této eta-
py byla provedena sanace jímek čerpané
vody a stavební úpravy pro osazení tech-
nologických zařízení.
Rekonstrukce probíhala za částečného
provozu ÚV v úzké spolupráci s provozo-
vatelem. Během realizace bylo nutné ně-
kolikrát odstavit celou úpravnu. Tato
skutečnost vyžadovala detailní plánová-
ní s vazbou na požadavky provozu ÚV
a Povodí Labe a následně důslednou
koordinaci prováděných prací.
V současné době je úpravna ve zkušeb-
ním provozu. První výsledky prokázaly
spolehlivější provoz a zlepšení separační
účinnosti filtrů.
Mezi další ukončené stavby patří i

.

Uvedenou stavbu jsme realizovali ve
sdružení firem ARKO TECHNOLOGY
a SMP CZ. Objednatelem a investorem
díla byly Vodovody a kanalizace Prostě-
jov, a. s. Vzornou a zodpovědnou spo-
luprací odborných zástupců sdružení fi-
rem zhotovitelů, kteří se realizace díla
zúčastnili, byla celá stavba značného
rozsahu, složitých technologií provádění
a v neposlední řadě s náročnou koordi-

„Čistý
Prostějov 2 - Zlepšení infrastruktu-
ry kanalizace 2”

nací subdodavatelských společností
realizována bez vážných problémů, při
řádném dodržování termínů realizační-
ho i finančního harmonogramu, jakosti
díla a bezpečnosti práce i požární ochra-
ny. Dílo bylo po celou dobu realizováno
v intravilánu města Prostějova, bez
vážných omezení systémů veřejné
a městské dopravy, i bez možných škod
na soukromém i veřejném majetku.
Technické řešení jednotné gravitační sítě
řeší odvod a likvidaci splaškových
a dešťových vod v městské ČOV, v kapa-
citě nových a upravovaných stok byly vy-
budovány i odlehčovací komory. Při rea-
lizaci stavby byly použity kanalizační
trubní materiály vyšších dimenzí DN 600
– DN 1600, kameninové potrubí a sklola-
minátové potrubí s tím, že jednotlivé ma-
teriály a stavební úpravy stok byly voleny
individuálně, vzhledem k případnému
budoucímu ohrožení bludnými proudy,
únosnosti nadloží nad nově vybudova-
nými stokami, možnostmi napojení na
stávající historické vejčité stoky a zjiště-
ného agresivního prostředí, kdy byly
použity čedičové výstelky. Součástí sta-

vebních prací byly náročné přeložky
inženýrských sítí v historickém centru
města Prostějova i v prostorách prů-
myslových závodů a drážních těles do-
tčených výstavbou kanalizační sítě. Po
celou dobu realizace díla nebylo okolí
stavby nadměrně zatěžováno negativní-
mi vlivy na okolní pozemky, zvýšenou
prašností, hlukem a zhoršením kvality ži-
votního prostředí, což bylo ze strany
objednatele několikrát konstatováno
a kladně hodnoceno.
Závěrem lze konstatovat, že spojením
odborností, znalostí a schopností vedou-
cích pracovníků společností ARKO TECH-
NOLOGY a SMP CZ a jejich pracovních
týmů bylo realizováno ve městě Prostě-
jov dílo velkého rozsahu v jakosti a ter-
mínech, za které se nemusíme stydět,
k plné spokojenosti investora díla Vodo-
vody a kanalizace Prostějov, a. s. Je po-
zitivní zjištění, že o realizaci náročného
díla mnozí obyvatelé města Prostějova
vzhledem k odbornosti provádění sta-
vebních a montážních prací ani nevěděli.
Budu se těšit na další spolupráci v rámci
realizovaných společných projektů.

Richard Mrázek

ROK A VÍCE POTÉ
KLENOT V KRAJINĚ

Nejsložitější fází sanace mostu bylo jeho vyzvednutí.

Most na rozhraní katastrů Zálužice nad
Ohří a Trnovany u Žatce poblíž soutoku
řek Blšanky a Ohře je pěkným stavebním
skvostem zrestaurovaným před dvěma
lety. Ocenila to i brněnská konference
Sanace 011, která stavbě udělila titul
nejlepší Sanační dílo 010.

Jedná se o nenápadný třípolový most
tvořený dvěma inundačními poli o roz-
pětí 14,5 metru a železobetonovým
obloukovým mostem s táhly a dolní
mostovkou s rozpětím 43 metrů přes ko-
ryto řeky. Spodní stavbu
tvoří dvě opěry a dva pilí-
ře situované na březích
Ohře.
Podpory jsou v hloubce
kolem tří metrů pod běž-
nou úrovní hladiny v řece.
Odborníkům z tehdejší Di-
vize 3 pod vedením Ing
Ondřeje Svobody se poda-
řilo zachránit téměř osm-
desátiletý most, který pra-
kticky dosloužil.

K mostu existuje
původní, poměrně
zachovalá, doku-
mentace z roku
1930, vypracovaná
firmou Pittel

-
ět se začalo v létě

1933 a most se
dokončil v srpnu
o rok později. Rea-
lizační dokumenta-
ci se však nepoda-
řilo dohledat. To byl
i důvod k provedení
důkladného zamě-
ření aktuálního sta-
vu.

&
Brausewetter. Sta
v

Rozpor mezi dostupnou archivní doku-
mentací a reálným stavem byl skutečně
značný.

Průzkumné práce potvrdily nedobrý stav
betonu nejen spodní stavby mostu, ale
most měl i špatné dilatace a částečně
nefunkční hydroizolace. To způsobovalo
zatékání vody a vnikání vlhkosti do nos-
né konstrukce mostu. Značná část hlavní
i rozdělovací výztuže železobetonových
prvků obloukového mostu byla nedosta-

lech s jediným cílem – nedělat (pokud
možno) nic duplicitně. Ten důvod k vy-
užívání Excelu je dán naším okolím –
předávání Zjišťovacích protokolů a často
i faktur zejména mezi námi a klientem
a také mezi podzhotoviteli a námi se pro-
vádí především v Excelech. Přesná pra-
vidla máme popsána na divizním webu
v příkazu ŘD.

Pro report výsledků používáme jeden
společný Excel, uložený na sdíleném we-
bu, s historií verzí. Autorem tohoto Exce-
lu je Libor Skalník, my jsme si ho jen
drobně upravili a využili k němu výhod

Sharepointu na divizním webu. Firma se
nyní chystá divizní reporty sjednotit, což
je dobře.

Čím se tedy určitě lišíme – máme pouze
a jenom ekonomky středisek, žádné
ekonomy. Je to záměr. Vnášíme tím do
divize ženský prvek, protože ti chlapi je
lépe poslechnou, když mají něco udělat.

A něco čísel, co v Reportingu nenajdete:
celkem schválených faktur od zavedení
worklistu: 1 919 (za cca 11 měsíců,
k ). Nejvyšší zásoba práce:
1,19 mld. Kč (k 10/ ).

Antonín Rak



ÚTVAR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC

Když jsem v roce 008 psal o trendu
každoročního omezování investic, v roce
010 pak o předpokládaném oživení po

roce 01 , tak musím konstatovat, že
moje představa se ukazuje jako poněkud
naivní. S koncem roku se naděje na
zlepšení nenaplnila a výhled do nej-
bližšího období není rovněž příliš opti-
mistický. Nutnost šetřit na všech fron-
tách se samozřejmě promítá i do inve-
stiční strategie, kde se sledují především
dlouhodobé cíle, jako jsou úspory ener-
gií, ochrana životního prostředí, zlepšení
pracovních podmínek a zvyšování pro-
duktivity práce.
Přes všechny problémy se však podařilo
v roce 01 uskutečnit významné inves-
tice, a to především do našich stálých zá-
kladen.
V Berouně byl zrealizován box na tryská-
ní ocelových konstrukcí, ve kterém se
tryská ušlechtilými, opakovaně použitel-
nými abrazivy.
Technologie nahradila dosud používané
tryskání křemičitým pískem na volné plo-
še, které je dnes z hlediska ochrany ži-
votního prostředí již nepřípustné.
Pro VMS Brandýs byla pořízena forma na

výrobu předem před-
pjatých tyčových prv-
ků pro potřeby po-
zemního stavitelství.
Tím se rozšíří portfolio
nabízených výrobků a výrobna se stane
konkurenceschopnější.
Ukazuje se, že masivní nákupy dlou-
hodobého investičního majetku, jak bý-
valo zvykem v předchozích obdobích, se
přežily a dnes jsme nuceni hledat jiná,
úspornější a efektivnější řešení.
Mnoho pozitivního může přinést zaháje-
ná hlubší integrace společností Prům-
stav, SMP CZ a dceřiných společností.
V rámci tohoto projektu je třeba zmapo-
vat vybavení jednotlivých subjektů a pří-
padné potřeby poptávat a řešit v rámci
celé skupiny. Cílem je odstranit stav, kdy
na jedné straně se vynakládají náklady
na nákup nových prostředků a na straně
druhé jsou mnohdy tytéž prostředky ne-
využity.
Obrovský potenciál skrývají naše vlastní
základny v Berouně, Brandýse n. L. a Nu-
čicích. Půjčovna inventárního materiálu
v Nučicích byla v letech rozkvětu develo-
perských projektů předurčena k využití

Naděje se (zatím) nenaplňují

ZPRÁVY ZE SKUPINY VINCI
Most v Lyonu

Zakrytí trasy metra u Paříže

Konsorcium firem GTM TP Lyon a Tour-
naud z VINCI Construction France
uzavřelo smlouvu na výstavbu Schuma-
nova mostu přes řeku Saône u Lyonu.
Budoucí most o délce 180 m a šířce 31 m
bude ve tvaru tětivy. Středový 14metro-
vý pilíř ponese 800 tunovou konstrukci.
Pilíře budou smontovány předem, do-
praveny na lodi a pak na místě vztyčeny.
Celková hodnota díla bude 0 milionů €
a práce jsou naplánovány od září 01
do března 014.

Sdružení Soletanche Bachy a Soletanche
Freyssinet VINCI Construction získala
smlouvu na zakrytí trasy metra RER A
a na vybudování nadjezdů ve středu
města Nanterre v pařížské oblasti. Bude
obnoveno 7 000 m ěn a vytvořeny
základy pro budoucí trasu autobusů
a tramvají. Práce začaly v říjnu 01
a potrvají 9 měsíců.

st

Most na Réunionu

Monitoring amerických mostů

Yvonna Pekárková

V září 01 byl položen poslední pre-
fabrikovaný díl mostovky nového mostu
přes řeku Saint – Étienne. Dvoupruhový
most o délce 694 metrů staví sdružení
několika firem z VINCI Construction.
Cena zakázky: 95 milionů €.
Most bude předán do provozu začátkem
roku 013.

Americká pobočka VINCI firma Advitam,
zabývající se monitoringem infrastruktu-
ry, získala smlouvu na průběžnou kon-
trolu všech 600 000 mostů v USA. Cílem
projektu je vytipovat nejlepší metodu
monitoringu a jeho řízení. Firma už vy-
vinula dvě metody monitoringu. Jednou
z nich je řídicí software Scanprint a dru-
hou je program Eversense, který získává
a vyhodnocuje data. Tyto metody umož-
ňují získávání potřebných dat v reálném
čase bez destruktivních testů.

Vlastimil Vavřín,
Laurus press servis

pro výstavbu bytových a rodinných do-
mů. S ohledem na současný stav na trhu
nemovitostí je málo pravděpodobné, že
by se obdobné podmínky v dohledné do-
bě vrátily. Areál má nezpochybnitelné
kvality, vyznačuje se dobrou dostupností
od dálnice i železnice a poskytuje mnoho
prostoru, který ale není stoprocentně vy-

užíván. Některé společnosti ze skupiny
provozují své aktivity v pronajatých pro-
storech a platí vysoké nájmy. Naskýtá se
tedy příležitost spojit síly a promyšlenou
strategií docílit všestranného prospěchu.
Na tom již usilovně pracuje tým synergie
SMP Group a společnosti Průmstav.

František Čížek

tečně chráněna betonem. Cílený sanační
zásah byl obrazně naplánován za pět mi-
nut dvanáct.
Sanace zahrnovala rekonstrukci spodní
stavby, vyrovnání nivelety mostovky,
položení nového vodorovného hydroizo-
lačního systému, zesílení závěsů oblou-
ku předpínacími kabelami a železobeto-
nových hlavních podélných trámů uhlí-
kovými lamelami. Nový kabát dostal
i vnější povrch, podhled a boky mostu.

Nejnáročnější na celé akci bylo syn-
chronizované zvednutí nosných kon-
strukcí,” vzpomíná stavbyvedoucí
Ondřej Svoboda. „Střední velké pole
o délce 75 metrů se na hydraulických
válcích muselo zvednout o 40 centi-
metrů. To samé čekalo i přilehlá před-
polí, která se zvedala shora za pomocí

„

tyčí Dywidag, protaženými vrty nosnou
konstrukcí mostu, zajištěnými matkami
na spodní části příčníků. Zvedání probí-
halo za pomocí dutých hydraulických
válců, dvou dvojic nosníků ŽTM30, délky
1 m uložených na bárkách umístěných

za opěrami mostu tak, aby umožnily sta-
vební práce.”

Po nadzvednutí nosné konstrukce se sa-
noval povrch úložných prahů a všech
podpěr a osadila se nová ložiska. Bylo
zajímavé, že i po tak dlouhé době se na
nejexponovanějších místech mostu na-
lézaly betony a výztuže poměrně velmi
kvalitní. Tehdejší stavbaři dobře věděli
jak s tímto mostem překlenout čas do
dalšího tisíciletí. Věřme, že zrekonstruo-
vaný most prokáže v budoucnu stejně
dobrou službu.

Ilustrační foto z výrobny Brandýs nad Labem

Úvodem je třeba zdůraznit velice milou
skutečnost, a tou je trvale klesající po-
čet registrovaných pracovních úrazů.
Z 4 incidentů v roce 00 jsme dosud
v roce 01 na číslici tři, výrazné je
i zlepšení oproti rokům 010, 011, kdy
bylo v obou letech šest pracovních úra-
zů. Přestože počet úrazů je jen sta-
tistický údaj a pracovní úrazy jsou jevem
nahodilým, je tento stav potěšitelný, ale

zároveň i zavazující.

Je nasnadě zamyslet
se, co zásadně vedlo
k takovéto změně.
Hlavní je určitě osobní
přístup většiny pracovníků se snahou

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V ROCE 01



PERSONÁLNÍ ÚTVAR
ORGANIZAČNÍ ZMĚNY PRO ROK 013

Útvar GŘ

Útvar VŘ

Útvar AFŘ

Právní oddělení je přesunuto z útvaru OŘ do útvaru GŘ.
Personální útvar je přesunut z útvaru AFŘ do útvaru GŘ.

K 1. 1. 013 se stává novým výkonným ředitelem společnosti
Ing. Vladimír Myšička. Stávající organizační struktura útvaru VŘ je
k 1. 1. 013 zrušena a nahrazena následovně:
Oddělení IMS: oddělení zajišťuje kompletní agendu IMS, ŽP, certifikace,
vedoucí oddělení Ing. Edita Miláčková, do tohoto oddělení rovněž patří
technolog betonu a laboratoř, vedoucí laboratoře pí Milena Pilátová
Výrobní oddělení: oddělení projednává a schvaluje předvýrobní přípravy,
provádí kontrolu a vyhodnocení staveb, zajišťuje strategický nákup
a geodetické služby, vedoucí této organizační jednotky je výrobně tech-
nický náměstek divize 9 p. Milan Svoboda
BOZP: bezpečnostní technik
Záruční servis, archiv: vedoucí Záručního servisu Ing. Václav Krauz

Stávající organizační struktura útvaru AFŘ bude s účinností ke dni
1. 1. 013 změněna následovně:
Zřizuje se pozice náměstka pro výkaznictví (Ing. Jan Vaněček). Tato po-
zice zastřeší oddělení reportingu (vedoucí odd. reportingu Ing. Věra
Rohrbacherová) a oddělení účtáren (vedoucí účtáren pí Jana Chru-
dimská). Oddělení účtáren vznikne sloučením finanční a mzdové
účtárny.
Zřizuje se pozice náměstka pro ekonomické řízení staveb (Ing. Lucie
Zímová). Tato pozice zastřešuje controlling v rámci celé skupiny.
Z finančního oddělení se vyčlení finanční účtárna. Vedoucí finančního
oddělení Ing. Iva Plachetková.

Organizační změny vyvolané úspornými
opatřeními a rostoucími požadavky
akcionářů, posílení dceřiné společnosti
Freyssinet CS a také skutečnost, že stá-
vající výkonný ředitel Ing. Václav Krauz
naplnil své rozhodnutí a končí ve funkci

Útvar OŘ

Útvar PŘ

DIVIZE 1

Freyssinet CS, a. s.

Středisko

Středisko 4

Středisko 14

Středisko 15

Ruší se oddělení komunikace a propagace, jeho agendu převezme
oddělení marketingu.

S účinností ke dni 1. 1. 013 se ruší personálně mzdové oddělení.
Personální agendu bude zajišťovat PŘ + 3 x specialista.

Ruší se s účinností ke dni 1. 1. 013 středisko 14.

K 3. 1 . 01 byl z funkce ředitele společnosti odvolán Ing. Jiří Daňhelka,
novým ředitelem společnosti je od 4. 1 . 01 Bc. Miroslav Havlíček.
K 31. 1 . 01 končí v pozici ekonomického náměstka společnosti Ing.
Milan Mikuláš. Nově je zřízena pozice administrativně finančního ná-
městka společnosti, kterou od 1. 1. 013 zastává Ing. Petr Kalabis.

K 1. 1 . 01 se stává vedoucím střediska Ing. Petr Popsimov.

K 1. 1. 013 se stává vedoucím střediska 4 Ing. Josef Fiala, který
nahrazuje ve funkci Ing. Tomáše Chlastáka. Ten je od 1. 1. 013 pověřen
výkonem funkce výrobně technického náměstka divize .

K 1. 1. 013 se středisko 14 slučuje se střediskem 15.
Od 1. 1. 013 je p. Milan Svoboda pověřen výkonem funkce výrobně
technického náměstka divize 9.

Ekonomem střediska 15 je od 1. 1. 013 p. Martin Brunclík, který v této
pozici nahrazuje Ing. Petra Kalabise.

o zlepšení stavu a starost o vlastní
zdraví. Mimo těchto osobních důvodů
jsou to zajisté i důvody systémové. Za-
vedení určitých dalších pravidel pro
řízení oblasti BOZP u SMP CZ nad rámec
požadavků legislativy, zvláště po těžkých
nehodách pracovníků subdodavatelů na
našich stavbách v letech 008 a 009,
má jistě také svůj podíl na zlepšení stavu
BOZP u naší společnosti. Z těchto pra-
videl vyjímám zvláště zvýšený důraz na
zpracování přípravy staveb, zvýšený dů-
raz na zpracování Technologických po-
stupů s identifikací nebezpečných situa-
cí, na vytipování rizik a stanovení opatře-
ní na jejich eliminaci, dále to je změna
organizace a provádění interních auditů
IMS a hlavně části BOZP včetně veřej-
ných prověrek BOZP dle ZP. Z dalších
činností a procesů zavedených v průbě-
hu posledních let jmenuji zlepšení doku-
mentace IMS, o čemž svědčí také úspěš-
né externí audity dle normy ČSN OHSAS
18001 s jednou neshodou BOZP v roce
01 , zlepšení provozních kontrol prová-

děných z více úrovní, vytváření Pouč-
ných listů ze zjištěných neshod či vznik-
lých nehod a incidentů. Jedním z pod-
statných dokumentů pro zlepšení stavu
BOZP je pravidelné roční vydávání
„Opatření pro zlepšení stavu BOZP” se

zapracováním kultury VINCI vydané
v roce 01 . Nemalým přičiněním je rov-
něž ustanovení a práce Projektového
týmu BOZP s účastí všech vnitropodni-
kových koordinátorů BOZP. Základní
ideou pro další zlepšování v průběhu ro-
ku 01 byla změna myšlení a chování
všech řídících pracovníků staveb v obla-
sti BOZP v souladu s výzvou správní rady
našeho akcionáře VINCI Construction
z března loňského roku.
Pro následující rok 013 se dají již dnes
zdůraznit cíle pro další zvyšování výkon-
nosti systému zajištění Bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Těmito cíli
jistě bude nulová úrazovost se zavině-
ním společnosti, aktualizace Opatření
01 pro 013, povinnost absolvovat

školení BOZP v rámci interní školy, zlep-
šení dokumentování školení, oprávnění
a kvalifikací, zvyšování odbornosti
v rámci odborně způsobilých osob,
absolvování kurzů pro koordinátory, dal-
ší práce projektového týmu BOZP, spolu-
práce s odborovou organizací na zajiště-
ní a zlepšování podmínek BOZP. Nasta-
víme povinná pravidla pro křížovou kon-
trolu pomocí interních koordinátorů
a stanovíme vlastní osobní cíle každého
manažera v oblasti BOZP. Jedním z no-
vých směrů zlepšování je důsledné zave- Václav Krauz

Ilustrační foto

výkonného ředitele (což mimochodem
již více než rok avizoval), vyvolaly perso-
nální rošádu.
V souvislosti s výše uvedeným dochází
k změnám v následujících organizačních
jednotkách:

dení a využívání záznamů o „skorone-
hodě”. Vždyť dle průzkumů z oblasti
BOZP vyplývá jedna totální nehoda na
3 000 vzniklých těchto „skoronehod”.
Jistě nám stojí za to vyvinout úsilí na

zpracování a zveřejnění informace o na-
stalé „skoronehodě” a poučit se z ní, po-
kud můžeme v budoucnu zabránit vzni-
ku těžkých pracovních úrazů.



... ING. ANTONÍNA RAKA
ekonomického náměstka vodohospodářské divize

STAVBY SE V ČÍSLECH VIDĚT NEDAJÍ

Jak se vám ve
vodohospodář-
ské divizi pra-
cuje?

Jaké je vaše pracovní nasazení,
chcete-li životní tempo, a co byste
si rád v rámci vaší profese splnil?

To je otázka! No dobře. Ale váž-
ně. Mně se dělá skvěle v celé SMP, pro-
tože ve skutečnosti v poslední době spo-
lupracuji a komunikuji s lidmi z jiných di-
vizí víc než s kolegy z našich staveb.

To je snad ještě těžší otázka.
Posledního půl roku to byla tedy jízda.
Rozhodl jsem se měnit některé věci ve
firmě a ta mi to umožnila. Dostal jsem
šanci pracovat na několika projektech
spojených s motivací zaměstnanců (vět-
šinou je vést), měl jsem možnost ovlivnit
IMS v oblasti výroby a dva pokyny GŘ.
Těžko mohu hodnotit své pracovní
nasazení, to musí udělat jiní, ale letos
jsem spokojen. No a i na příští rok už
mám práci vymyšlenou, nudit se ne-
budu. Jestli míříte k otázce, zda jsem
workoholik, tak v dobrém slova smyslu
některé znaky workoholika splňuji, ale

tak hrozné to snad se mnou není.

Opět neodpovím jednoduše – já
vlastně nejvíc vzpomínám na stavby, kde
jsem pracoval jako dispečer. Na mosty,
po kterých jsem chodil. Na začátky stav-
by mostu v Chomutově, na most v Ruzy-
ni. Na příběhy, které si s sebou nesu.
Třeba, když jsem dal svou zimní bundu
s logem SMP řidiči automixu a na tu jeho
radost mísenou s hrdostí. Nebo na větu
Pepy Richtra: „…když si potřebuju odpo-
činout, vezmu klíče od tubusu kladrub-
ského mostu a projdu se v něm”. Z po-

I když vidíte všechny stavby spíše
v řeči čísel, která vám, v dobrém i ve
zlém, nejvíce utkvěla v paměti?

slední doby třeba výhled na téměř do-
končenou, ještě nezatopenou stavbu VD
Hněvkovice nebo pohled z nejvyšší části
stavby na ČOV Cheb. Stavby se zkrátka
v číslech vidět nedají. Sice mám za sebou
nějakou tu matematickou olympiádu
a jedno matematické soustředění, ale
čísla beru jen jako odraz kvality procesů.

Doufám, že takový na mě teprve
čeká. Kupříkladu nyní mě baví pracovat
v Radě Sdružení Veselí nad Lužnicí.

Takhle vůbec nepřemýšlím.
Myslím, že motorem většiny manažerů je
snaha být nejlepší. Je to vidět i ve spor-
tu. Jak už jsem říkal, určím si cíl a ten na-
plňuji. Možnost tvořit je asi nejvíc moti-
vující.

Zájem dělat věci pořádně. Pře-
mýšlet, spolupracovat. Říkat věci na ro-
vinu, rovný s rovným. Je dobře, že ve fir-
mě je hodně takových lidí.

Dělám spousty chyb. Snažím se
je primárně hledat u sebe. Chyba sama
o sobě, zejména jako následek rozhod-
nutí, je jen námětem k příštímu zlepšení,
problém je opakující se chyba, nevratná

Na jakém nejzajímavějším pro-
jektu jste ve své kariéře spolupra-
coval?

Co vás u firmy nejvíce motivuje?

Čeho si nejvíce ceníte u druhých li-
dí?

Vždycky si stojíte za svým nebo si
také umíte přiznat chybu?

zásadní chyba a úplně nejvíc nesnáším
ignoranci, nezájem a flákačství. Vzhle-
dem k dispečerské minulosti je u mě ri-
ziko jednat rychle. Nebo ještě jinak –
před pár lety jsem si na Evropské zašel
do protějšího bloku nechat změřit test
inteligence. IQ není nic jiného než do-
kázat zvládnout IQ test neboli schopnost
řešit problémy. S odřenýma ušima jsem
se dostal nad limit, opravňující být čle-
nem Mensy, což mimo jiné znamená, že
mám důkaz, že dělám chyby. No a co.

Ve skutečnosti mám jen jedno-
ho přímého podřízeného! Jako tým
ovšem beru všechny, se kterými spolu-
pracuji. A je jich hodně, díky mé historii
u firmy a mému záběru. Navíc já SMP
beru jako svojí firmu, i když jí nevlastním
ani neřídím. A spokojený jsem, jinak
bych tu už dávno nebyl.

Tak tedy můj start stál za to. Di-
plomku jsem dělal u IPS (nyní Skanska),
šachy hrál za SSŽ (nyní Eurovia) a do
Staveb Mostů (nyní SMP) jsem nastoupil
jenom proto, že SSŽ šachisty už asi ne-
chtělo a tak jsme přestoupili do Staveb

Dobrý tým je základem jakéhokoliv
pracovního úspěchu, jak jste spo-
kojený s tím svým?

Jaký byl počátek vaší kariéry, jak
na toto období vzpomínáte? A zda
byste se vydal na takovou profesní
dráhu znovu?

ČOV Cheb

ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ SMP CZ, a. s. / 2013
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ptal se ,
Laurus press servis
Vlastimil Vavřín

Mostů. Za SMP hrál nějaký Bohouš Ven-
der, pamětníci si vzpomenou. No, a když
už jsem měl hotovou školu a povolávací
rozkaz na vojnu mi nepřišel, tak na mně
táta uhodil, ať jdu někam pracovat. Tak
jsem se při jedné partii šachů pana
Vendera zeptal, jestli o něčem neví, a za
dva dny jsem nastoupil… To už je dvacet
let. A zda bych volil stejně? Na „kdyby” já
nehraju, koho jsem si naložil, toho vezu.
Podobné úvahy mají smysl jen jako
mentální cvičení a to není tenhle případ.
Ale rozhodně nelituji.

Veselí nad Lužnicí mě baví, če-
kají nás na divizi problémy s personálním

Jaký projekt v současné době řešíte
nebo budete v blízké budoucnosti
realizovat?

obsazením nových zakázek. Čeká mě vy-
tvoření centrální vydané koresponden-
ce. Na první pohled jednoduchá věc, ale
protože to netvořím z pozice síly a v hie-
rarchii firmy mi taková věc ani nepřísluší,
tak jsem sám zvědav, co s tím vyvedu.

Že se můžu podívat prakticky
každému rovně do očí. Že jsem přimě-
řeně zdravý, že mám rodinu, na kterou
mohu být hrdý (a oni na mě). Že mám
práci, která mě baví, k tomu jsem ve své
obci respektovaný zastupitel, že už jsem
něco v minulosti dokázal a vzhledem
k tomu, že na sobě pracuji, tak ještě
doufám něco dokážu. Stejně, nevětší ra-
dost mi dělají děti. Už se těším, jak si
poslechnu svou Aničku, která bude hrát

Čeho si v životě nejvíce vážíte?

leden
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SPORT

v plném kostele na příčnou flétnu. To je
taková radost, že se jí nic nevyrovná.

Takhle já fakt neuvažuji. Na gol-
fu? Tam se vztekám z každé špatné rány.
S dětmi? Když se na mně vrhnou, tak za
hodinu, maximálně za dvě, mám dost.
Možná večer na koberci před hořícím kr-
bem, tam to není špatné. Nebo večer na
dovolené, když už děti spí a já si sedím
venku a popíjím skleničku nějakého vín-
ka. Nebo v lese, na houbách, když
ovšem chodím sám. Ono je to těžko po-
znat, ale jsem introvert, jen díky dispe-
čerské minulosti jsem byl nucen se na-
venek změnit. Já si mohu klidně nejvíc
odpočinout, když vidím, že jsem něco

Na jakém místě si vždycky stopro-
centně odpočinete?

vyřešil, něco dokázal a okolí to oceňuje.
Takže spíš než kde jde o to kdy a proč,
mohu si odpočinout klidně v kanceláři při
pročítání vyhodnocení ročního plánu
divize…

Už jsem vlastně všechno řekl.
Hrál jsem závodně šachy, pak minigolf,
teď už jen rekreačně golf a squash. Rád
chodím po lese, sbírám houby. O poháry
už nestojím, těch mám plný regál, klidně
bych si přivstal, vzal kosu, posekal za-
hradu nebo se jen tak v tichu koukal, jak
je na světě krásně.

Jakým osobním zálibám dáváte
přednost?

Již v roce 011 jsme na stránkách
zpravodaje SMP informovali o tomto
tradičním a uznávaném tenisovém tur-
naji čtyřher pořádaném společností
d plus, kde se střetávají zástupci vý-
znamných firem z oboru vodního hospo-
dářství z celé České republiky.
Také v prosinci se tohoto turnaje zúčast-
nili zástupci skupiny SMP, tentokrát
v hojnějším počtu. Dvojice

obhajovala své loňské prven-
ství, z dceřiné společ-
nosti ARKO Technology se představili na
turnaji poprvé a třetí dvojicí byli zástupci
firem SMP a Čermák a Hrachovec páno-
vé .
Celkem se zúčastnilo 15 dvojic, které by-
ly rozlosovány do čtyř skupin. Všechny
dvojice SMP zcela suverénně vyhrály bez
porážky své skupiny a své čtvrtfinálové
soupeře porazily shodně 6:3 a postou-
pily do semifinále. Už to, znamenalo vel-
ký úspěch, neboť tři dvojice SMP patřily

Maťocha -
Šmejkal

bratři Mrázkové

Bažata - Farka

mezi nejlepší čtyři páry v turnaji. V prv-
ním „bratrovražedném” semifinále po-
razili bratři Mrázkové dvojici Bažata -
Farka 6: a postoupili do finále. Ve dru-
hém semifinále dvojice Maťocha - Šmej-
kal, obhájci loňského titulu, velmi těsně
podlehli v tie-breaku dvojici Šmolík - No-
votný 6:7, kdy za stavu 6:5 neproměnili
3 mečboly!
V závěrečném finálovém zápase bratři
Mrázkové dovršili úspěch SMP a svého
soupeře udolali 6:3.
Závěrečný ceremoniál dekorování vítězů
byl pro SMP velmi příjemný, neboť pá-
nové Maťocha, Bažata a Šmejkal pře-
bírali pohár za 3. místo a vítězové bratři
Mrázkové si odvezli krásný skleněný pu-
tovní pohár. Na tomto poháru přibude
mosazný štítek s jejich jménem a přidají
tím další prvenství SMP v historii turnaje
– tentokrát čtvrté (Doksanský -Šmejkal
vyhráli v letech 008 a 009, Maťocha -
Šmejkal v roce 011).

Grandiózní úspěch reprezentantů SMP
na 11. VODOHOSPODÁŘSKÉM TENISOVÉM TURNAJI
konaném dne 7. 1 . 01 v areálu TK Sparta Praha ve Stromovce

Otázky pro Simonu Baumrtovou
Pevně věřím ve svůj úspěch

Jak vzpomínáte na londýnskou
olympiádu, co vás na této mimo-
řádné události nejvíc fascinovalo?

Úsměvná byla tehdy i ta příhoda
s plavkami, najednou „nebyly” ty
správné k dispozici a tisk psal s leh-
kou bulvárností „ Baumrtová zůsta-
la nahá”, přitom se jistě jedná o vel-
mi podstatnou záležitost k dosaže-
ní úspěchu, snad to není příliš osob-
ní, ale kolik plavek za sezónu spo-
třebujete?

Na loňském mistrovství Evropy ve
Francii jste získala kolekci bronzo-
vých medailí. Můžete nám připo-
menout za co konkrétně byly a kte-
ré si nejvíce považujete?

Myslíte si, že jednou už překonáte
tu dobu bronzovou (přestože se
jedná o fenomenální úspěch) a po-
štěstí se dojít o stupínek výš?

Byl to můj největší zážitek, který
jsem dosud zažila. Fascinovalo mě tam
skoro všechno, přes olympijskou vesnici,
atmosféru při závodech, obětavých do-
brovolnících až po český dům.

Většinou potřebuju -3 závodní
plavky na jednu velkou soutěž. Loni jsem
absolvovala 4 velké akce ( x ME, 1x MS,
1x OH) – potřebovala jsem kolem
1 plavek. Na 1 závody ale většinou
dostaneme pouze jedny plavky, proto si
zbytek musím zařizovat sama.

3 bronzy jsem získala na všech-
ny znakařské disciplíny (50, 100, 00 m
znak) a pak jsme ještě získaly stříbro na
štafetu 4 x 50 polohově. Nejvíce si vážím
asi té bronzové z 00 m znak a pak té
stříbrné ze štafety, protože jsme ji do-
kázaly vybojovat jako tým, ne jako
jednotlivec.

Pevně v to věřím, teď jsem zís-
kala bronz na 100 m znak na MS a snad
nebude mou poslední metou tento
výsledek.

Nejčerstvější událostí je pro vás
mistrovství světa v Istanbulu, jaké
to bylo ve srovnání s Francií.

Jak nakonec dopadla sázka s tatín-
kem, že když se dostanete do svě-
tových soutěží, čeká ho „prohra”
v podobě tisíce kliků?

Bylo hodně náročné se na tuto
soutěž opět připravit, je to už čtvrtý vr-
chol sezony, už je toho hodně. Ale získala
jsem zde svou první medaili z MS, takže
jsem z tohoto mistrovství světa strašně
nadšená, na 00 m znak se projevila
únava, na 50 m znak jsem si to ale
vynahradila a v novém rekordu ČR jsem
skončila na 5. místě. Atmosféra tu byla
výborná, mělo to vyšší úroveň co do
pořadatelství než ME ve Francii.

Ne, sázka už padá, protože mi
máma řekla, že ho ještě budeme potře-
bovat, a že ho nechce zničit kvůli našim
hloupým rozmarům a sázkám, takže už
zřejmě žádnou sázku plnit nebu-
de…radši ;-)

Jiří Šmejkal

Martin Doksanský, Pavel Kameník, Ivo Köhler, Václav Krauz, Vlastimil Vavřín, Jitka Mejzrováspolupráce:

Vlastimil Vavřín,
Laurus press servis




