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       ARKO TECHNOLOGY 
JE SVÝMI ZÁKAZNÍKY 
VNÍMÁNA JAKO SILNÝ 
A STABILNÍ PARTNER A 
NEBOJÍ SE NA TRH UVÁDĚT 
NOVÉ TECHNOLOGIE", 
ŘÍKÁ LUKÁŠ MRÁZEK, 
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI  
 
 
 
 

 

Společnost ARKO TECHNOLOGY 
slaví v letošním roce 30 let své 
existence. Co považujete za 
největší úspěchy společnosti?
 
Za dobu své více než třicetileté 
existence se společnost  
ARKO TECHNOLOGY podílela na 
realizaci stovek zajímavých staveb  
a projektů. K největším realizovaným 
projektům patří v oblasti odpadních 
vod různé stavby na ÚČOV Praha, 
zejména pak participace na stavbě 
Nové vodní linky na ÚČOV Praha, 
která úspěšně skončila v roce 2018. 
V letech 2013-2016 se společnost 
ARKO TECHNOLOGY podílela na 
rekonstrukci ÚČOV Vrakuňa, největší 
slovenské čistírně odpadních vod. 
Mezi velmi úspěšné projekty patřila 
rekonstrukce ČOV České Budějovice 
po povodních v roce 2003, kde mimo 
jiné společnost ARKO TECHNOLOGY 
obnovila největší dosazovací nádrže 
v ČR o průměru 50 m.  Co se týče 
staveb a projektů úpraven pitných 
vod mezi ty nejúspěšnější patří 
rekonstrukce vápenného hospodářství 
na ÚV Želivce, dále projekt ÚV Želivka 
– ozonizace a v neposlední řadě 
kompletní rekonstrukce břeclavské 
úpravny pitné vody Kančí Obora. 
Za všechny tři zmíněné projekty 
v oblasti pitné vody získala společnost 
ARKO TECHNOLOGY a.s. ocenění 
vodohospodářská stavba roku.
 
Vaše společnost se v Česku 
řadí mezi přední dodavatele 
vodohospodářských staveb.  
Co je podle Vás klíčem úspěchu 
k vybudování a udržení silné 
pozice na trhu?
 
Určitě nejzásadnějším faktorem 
je kvalitní tým lidí, kteří v naší 
společnosti již mnoho let pracují. 
Chtěl bych poděkovat všem 

zaměstnancům společnosti  
ARKO TECHNOLOGY za jejich práci  
a přínos, který firmě přináší. Dalším 
faktorem je rozšíření sortimentu  
a diverzifikace služeb, které firma 
nabízí svým zákazníkům. Společnost  
ARKO TECHNOLOGY je svými
zákazníky vnímána jako silný a stabilní 
partner a nebojí se na trh uvádět nové 
technologie.

Sám jste u společnosti 17 let, 
jak se za tuto dobu společnost 
změnila? Na co nejraději 
vzpomínáte?

Společnost za dobu mého působení 
prošla velkou generační výměnou 
kolem roku 2008-2010. V roce 
2012 se stala prostřednictvím 
SMP CZ součástí skupiny VINCI 
CONSTRUCTION, což jí následně 
umožnilo zapojení se do velkých 
projektů. To vše vedlo k znásobení 
ročního obratu firmu na úroveň cca 
500 mil. Kč. 

Mé nejlepší vzpomínky patří na 
vynikající partu lidí, se kterými 
mám možnost nejen pracovat,                                     
ale i účastnit se mimopracovních 
aktivit, jako jsou různé sportovní  
a společenské akce, které jsme prožili 
a prožíváme společně. Pořád,  
i když jsme součástí koncernu VINCI, 
zůstáváme podle mého názoru 
rodinnou firmou.
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Jaké zajímavé projekty v tuto chvíli 
realizujete?

V září letošního roku jsme do 
zkušebního provozu uvedli linku 
nízkoteplotního sušení kalu. Jedná 
se o první projekt svého druhu na 
Moravě, jehož cílem je vyřešení 
ekologického a ekonomicky 
přijatelného nakládání s čistírenskými 
kaly z čistíren odpadních vod 
provozovaných společností Vodovody 
a kanalizace Přerov. VaK Přerov 
uvažuje o dalším využití kalů jako  
průmyslového paliva. Výhřevnost 
suchého, anaerobně stabilizovaného 
kalu se pohybuje od 9 do 12 MJ/kg 
a je obdobná jako u méně kvalitního 
energetického uhlí případně dřeva 
(10-14 MJ/kg). Nově vybudovaná 
kalová koncovka v Přerově umožní 
zpracovat veškeré množství 
provozovatelem produkovaného 
odvodněného kalu. Nejedná se tedy 
pouze o ČOV Přerov (cca 50 % kalu), 
ale i o další čistírny VaK Přerov, jako 
jsou Hranice, Lipník nad Bečvou  
a Kojetín.  

Do konce roku 2021 plánujeme 
dokončit středoslovenskou úpravnu 
pitné vody Klenovec, kde jsme již na 
jaře tohoto roku do provozu uvedli 
membránovou keramickou filtraci  
o maximálním výkonu 140 l/s.
 
Blížíme se k závěru roku, jak rok 
2021 hodnotíte?

I když rok 2021 nebude určitě patřit 
k těm nejúspěšnějším, je potřeba 
hodnotit ho pozitivně. Společnost  
i přes mnoho vnějších a 
neovlivnitelných faktorů  
(COVID-19, nárust cen vstupů) 
dosáhne plánované aktivity  
a hospodářského výsledku.  
 

A jaké máte plány pro rok 2022?

Doufám, že nás čeká zajímavý rok, 
který nám přinese mnoho nových 
projektů v různých oblastech našeho 
podnikání. Naším cílem je vrátit se 
opět na aktivitu kolem 500 milionů 
Kč. Mým hlavním přáním je, abychom 
udrželi nulovou úrazovost na našich 
stavbách.  
 
Nejen všem zaměstnancům Skupiny 
SMP bych rád popřál klidný konec 
roku 2021 a hlavně hodně štěstí  
a zdraví do nového roku 2022.

ÚV Želivka - čerpací 
stanice surové vody

Vodovod Šumvald - stavba 
věžového vodojemu

ÚČOV Praha - NVL
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INVESTOR: 
Úpravna vody Želivka
ZHOTOVITEL:  
Společnost ÚV Želivka – Metrostav, SMP CZ  
a GEOSAN GROUP
PROJEKTANT: 
Sweco Hydroprojekt
DOBA REALIZACE: 
10/2018 – 1/2021
TECHNICI SMP CZ, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA VÝSTAVBĚ: 
Jiří Roubíček, Zuzana Čermáková, Ondřej Zoc



MODERNIZACE ÚPRAVNY VODY ŽELIVKA

         V POSLEDNÍ DEKÁDĚ BYLO 
POZOROVÁNO PRAVIDELNÉ 
SEZÓNNÍ ZHORŠOVÁNÍ 
MIKROSKOPICKÉHO OBRAZU 
SUROVÉ VODY A ZVYŠOVÁNÍ 
VÝSKYTU PESTICIDŮ. Z TOHOTO 
DŮVODU BYLO ROZHODNUTO 
O MODERNIZACI TECHNOLOGIE 
ÚPRAVY VODY, KONKRÉTNĚ  
O DOPLNĚNÍ TECHNOLOGICKÉ 
LINKY O GAU FILTRACI. JEDNÁ SE 
O PROCES ČIŠTĚNÍ, KDY JE JAKO 
FILTRAČNÍ MÉDIUM VYUŽÍVÁNO 
GRANULOVANÉ AKTIVNÍ UHLÍ 
(GAU) A PRÁVĚ PRO TYTO ÚČELY 
VZNIKLA VE STÁVAJÍCÍM AREÁLU 
ZCELA NOVÁ HALA O ROZLOZE 
BEZMÁLA 0,5 HA,“ ŘÍKÁ  
O PROJEKTU VEDOUCÍ STŘEDISKA 
JIŘÍ ROUBÍČEK.
 
Vlastní výstavba byla zahájena v září 
2018. Byly provedeny hrubé terénní 
úpravy a zhotoveny základové bloky 

pod každý hlavní nosník ocelové haly. 
Následně byly vybetonovány pasy, na 
které byla od března 2019 montována 
vlastní ocelová konstrukce budoucí 
haly GAU. V květnu téhož roku byly 
započaty betonářské práce uvnitř 
haly, kde byly postupně vybetonovány 
kanály pro prací a filtrovanou vodu, 
vlastní vany filtrů, podlaha v horním 
podlaží a stoupací rampa pro techniku 
provozovatele.  

Aby bylo možné novou halu začlenit 
do systému úpravny vody Želivka, 
bylo zapotřebí v areálu provést mnoho 
dílčích úprav na stávajících objektech. 
Aby nebyla ohrožena dodávka pitné 
vody pro spotřebitele, probíhaly tyto 
práce v době plánované odstávky 
trvající od července do konce 
listopadu roku 2019. Úpravy byly 
zahájeny v budově původní pískové 
filtrace F2, dále probíhaly na objektu 
ozonizace a provozní čerpací stanice. 

Byla také dodána nová propojovací 
technologická potrubí z litiny (TLT – 
trouba z tvárné litiny) o průměrech  
DN 600 až DN 1 600. Jednalo se 
hlavně o sací řad z tvárné litiny 
průměru 1 600 mm a délce bezmála 
80 m a dva řady do provozního 
vodojemu z tvárné litiny průměru  
800 mm a délce každého řadu 
cca 200 m. Nejvíce činností bylo 
naplánováno do malého objektu 
rozdělovací komory, kde se střetávají 
všechny tři objekty filtrace a řídí se 
další distribuce. Zde byl proveden 
rozdělovací uzel průměru 2 400 mm 
z nerezového potrubí a z něj tři 
odbočky o průměru 1 600 mm. 
Všechny tyto činnosti musely být 
bezpodmínečně dokončeny do 
konce listopadu 2019 tak, aby nebyla 
ohrožena kvalita upravované vody. 
Toto se nám podařilo a provozovatel 
mohl začít všechny dotčené objekty 
provozovat v plánovaném termínu.
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SMP CZ 
Úpravna vody Želivka je největší úpravnou v České republice a denně vyrábí pitnou 

vodu pro obyvatele Prahy, většinu Středočeského kraje i část kraje Vysočina. Unikátní 
projekt byl vystavěn na přelomu 60. a 70. let na toku řeky Želivky, kde byla souběžně 

vybudována vodní nádrž Švihov o rozloze 1602,6 ha, z níž úpravna čerpá vodu dodnes. 
V příštím roce oslaví vodárenský komplex výročí 50 let od spuštění do provozu.



Ke konci roku 2019 a v celém roce 2020 
byly v hale prováděny stavební práce 
a především montáž technologických 
rozvodů včetně elektro, systému řízení 
technologického procesu a drenážního 
systému. Před montáží drenážního systému 
bylo nutné obložit všechny filtry obkladem 
ode dna až po horní hranu. Jelikož je hala 
rozdělena na 4 vany a 16 filtrů, respektive 
32 bazénů, bylo použito více než  
8 000 m2 obkladu. Byla provedena i dlažba 
v horním podlaží haly v rozsahu více než  
1 800 m2 a následné zastřešení všech filtrů 
polykarbonátovým zakrytím v pojízdných 
rámech.  

Dále byla položena a zasypána propojovací 
potrubí. Jedná se o výtlak na GAU ze 
zmiňované tvárné litiny průměru  
1 600 mm a o celkové délce 112 m a dva 
řady filtrátu z GAU, které jdou souběžně do 
rozdělovacího objektu, přičemž každý má 
průměr 1 400 mm a délku cca 120 m.  
Celý objekt GAU filtrace byl navržen  
a zrealizován na průtok v rozmezí  
1,1 – 3,5 m3/s v 16 filtrech o celkové ploše 
filtrů 1 604 m2 a s výškou náplně 1,7 m  
(2 827 m3).

Na závěr byly v nové části areálu úpravny 
vody Želivka provedeny nové komunikace  
a finální terénní úpravy. Stavba byla úspěšně 
dokončena a předána v lednu 2021 a již 
od února běží zkušební provoz, který řídí 
provozovatel.

        REALIZACE PROJEKTU BYLA 
BOHUŽEL OVLIVNĚNA PANDEMIÍ 
NEMOCI COVID-19, I PŘESTO JSME 
DOKÁZALI STAVBU UŘÍDIT A ODEVZDAT 
V PLÁNOVANÉM TERMÍNU,“ DOPLŇUJE 
VEDOUCÍ STŘEDISKA JIŘÍ ROUBÍČEK . 

„
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Celkový pohled na novou halu GAU filtrace směrem k vodní nádrži Švihov
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INVESTOR:  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje
ZHOTOVITEL:  
sdružení SMP CZ a OK Třebestovice
PROJEKTANT:  
Pontex
DOBA REALIZACE: 
4/2020 – 5/2021
TECHNICI SMP CZ, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA VÝSTAVBĚ: 
Viktor Stržínek, Marcel Návojský, Peter Čuchran,  
Roman Štochl, Jan Kedroň, Renata Kormaňáková



REKONSTRUKCE MOSTU PŘES JIZERU  
V LOUKOVĚ 

Most se nachází v intravilánu obce 
Loukov v místě křížení komunikace 
III/27922 s řekou Jizerou. Stavba je 
součástí vesnické památkové zóny 
a je umístěna přímo v části území, 
které určuje charakter památkové 
zóny – v popředí kulturních památek 
převážně roubených domů s hlavní 
dominantou kostela Nejsvětější 
Trojice, situovaných nad řekou na 
skalnatém masivu.  
 
PŮVODNÍ MOSTNÍ PROVIZORIUM
Původní přemostění bylo tvořeno 
trámovou příhradovou provizorní 
ocelovou konstrukcí typu ŽM16 
(železniční most) s dolní mostovkou 
na rozpětí 39,0 m. Mostovka byla 
upravena pro silniční provoz pomocí 
štětovnic a železobetonové desky, 
povrch byl asfaltový. Spodní stavba 
byla původní kamenná z roku 
1881 po přestavbě v roce 1985 s 
železobetonovými úložnými prahy. 
Volná šířka mostu byla 4,2 m. Chodník 
šířky 1,43 m byl umístěn na vnějších 
konzolách a mostní svršek na 
chodníku byl z dřevěných fošen.

PŘÍPRAVA PROJEKTU
Rozhodujícím momentem přípravy 
projektu pro územní rozhodnutí bylo 
získání kladného stanoviska orgánů 
státní památkové péče s návrhem 
nového přemostění. Rozdílné 
základové podmínky na obou březích 
Jizery a relativně nízká volná výška 
přemostění nad hladinou vodního 
toku hovořily pro subtilní konstrukci  
o jednom poli se spodní mostovkou. 

        VZHLEDEM K TRADICI 
SILNIČNÍCH OBLOUKOVÝCH 
MOSTŮ NA JIZEŘE 
(PRVOREPUBLIKOVÉ 
ŽELEZOBETONOVÉ, MODERNÍ 
OCELOVÉ) BYL I V LOUKOVĚ 
NAVRŽEN LANGERŮV TRÁM. 
S ORGÁNY STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ 
PÉČE NÁSLEDNĚ PROBĚHLA 
DISKUSE O VHODNOSTI POUŽITÍ 
TOHOTO TYPU KONSTRUKCE, 
POŽADOVÁNO BYLO DOLOŽENÍ 
VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ 
PŘEMOSTĚNÍ, NAPŘ. OCELOVÁ 
PŘÍHRADOVÁ KONSTRUKCE, 
POPŘ. ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE 

S JEDNÍM PYLONEM. TYTO 
VARIANTY ALE NEBYLY DÁLE 
SLEDOVÁNY A SCHVÁLEN BYL 
OBLOUKOVÝ MOST,“ ŘÍKÁ 
HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ MARCEL 
NÁVOJSKÝ.  

Zvláštní pozornost bylo třeba věnovat 
povrchovým úpravám opěr, revizních 
schodišť, opěrných zdí a zídek, kdy 
tyto musely být kompletně navrženy 
s masivní kamennou přizdívkou. 
Rovněž provedení chodníku na 
mostě se striáží nebylo akceptováno 
a chodníková plocha byla proto 
navržena z řezané kamenné mozaiky 
tak, aby navazovala na kamenné 
povrchy chodníků v obci. 

NOVÝ MOST
Jedná se o trvalý silniční most 
o jednom poli o rozpětí 44,5 m se 
spodní mostovkou. Nosná konstrukce 
je tvořena ocelovými trámy výšky  
1 500 mm, které jsou vyztuženy 
ocelový obloukem proměnné výšky 
(Langerův trám). Oblouk je spojen  
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SMP CZ
Společnost SMP CZ v květnu 2021 dokončila nový most přes řeku Jizeru 

v obci Loukov u Mnichova Hradiště.



 s ocelovým nosníkem pomocí svislých 
tyčových závěsů Macalloy M56 z ocele 
S460. Osová vzdálenost trámů je 
9 800 mm, vzepětí oblouku je  
7 700 mm. Oblouky nejsou vzájemně 
příčně spojeny (oblouky bez ztužení). 
Trámy jsou spojeny pomocí příčníků, 
které jsou spřaženy železobetonovou 
deskou tloušťky 260 mm z betonu 
C35/45. Deska se skládá z filigránových 
panelů tloušťky 70 mm, které tvoří 
ztracené bednění a monolitické části 
tloušťky 190 mm. Spřažení je zajištěno 
pomocí kruhových trnů na horní 
pásnici příčníků průměru 22 mm. 
Nosná konstrukce je uložena přímo 
pod trámem na kalotových ložiskách. 
Pevné uložení konstrukce v podélném 
směru je realizováno na opěře O1.  
V místě uložení je trám nosné 
konstrukce doplněn náběhem. Nosná 
konstrukce je provedena z ocele S355.

        PŮVODNÍ NOSNÁ 
KONSTRUKCE BYLA 
DEMONTOVÁNA POMOCÍ 
PODÉLNÉHO VÝSUNU SMĚREM 
K LEVÉMU BŘEHU. PRO SNADNĚJŠÍ 
REALIZACI VÝSUNU BYLO V KORYTĚ 
ŘEKY VYBUDOVÁNO MONTÁŽNÍ 
PODEPŘENÍ ZE STOJEK PIŽMO  
A SPODNÍ STAVBA BYLA NÁSLEDNĚ 
ZCELA ZBOURÁNA,“ DOPLŇUJE 
HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ MARCEL 
NÁVOJSKÝ. 
 
Spodní stavba je založena hlubině 
– opěra O1 je založena na pilotách 
průměru 880 mm a délky 9 m. Založení 
opěry O2 je na mikropilotách. Průběh 
skalního podloží u O2 nebyl podle 
předpokladů geologického průzkumu  
a po dokončení výkopových prací  
bylo zjištěno, že skalní podloží na  
polovině základu náhle klesá cca  
o 2 m pod vodní hladinu Jizery. Bylo 
proto nutné provedení železobetonové 
plomby, která byla založena na 
skalním podloží. Dokonalé spojení 
plomby se skalním masivem je 
realizováno pomocí vlepovaných 
kotev a realizací smykového ozubu 
v přední části plomby. Pro realizaci 
plomby bylo nutné tok Jizery částečné 

zahradit. Skalnaté dno a břehy bylo 
možné zapažit a utěsnit pouze 
pomocí plněných velkokapacitních 
pytlů.

Po provedení železobetonové 
plomby bylo možné dokončit 
zhotovení mikropilot. Pro stabilizaci 
vodorovných účinků na základ bylo 
provedeno kotvení opěry O2 pomocí 
5 kusů trvalých zemních kotev. 
Železobetonové opěry jsou obloženy 
kamenem tloušťky 200 mm  
a pohledovým betonem. 

Nosná konstrukce byla navezena  
a předmontována na levé straně  
u opěry O1. Poté byla po polovinách 
včetně příčníků osazena na opěru  
a provizorní podpěru ze systému pižmo 
v řece. Montáž dílců nosné konstrukce 
50 t na vzdálenost 22 m a 45 t 
na vzdálenost 44 m byla provedena 
mobilním jeřábem Liebherr LTM 
1750-9.1. Geologické poměry, 
odlišné od původních předpokladů, 
neumožňovaly standardní zapatkování 
jeřábu tohoto typu. Abychom tedy jeřáb 
na inundačním území Jizery bezpečně 
založili, bylo nutné provést pod každou 
patku jeřábu železobetonový základ, 
který byl založen hlubině, pomocí 
beraněných ocelových pilot délky 10 m. 
Po svaření trámů následovala montáž 
oblouků včetně táhel. Spřahující 
monolitická deska o celkové tloušťce 
260 mm byla zhotovena pomocí 
ztraceného bednění z filigránových 
panelů.

Jelikož se nová a rozměrnější opěra 
O2 a s ní celá pozemní komunikace 
oproti původní poloze příčně posouvala 
ve směru toku Jizery, bylo nezbytné 
zajistit svah směrem k památkové 
chráněné roubené venkovské 
usedlosti. Pro úpravu svahu byla 
zhotovena železobetonová zárubní 
zeď o výšce až 4,5 m. Kompletní 
pohledová strana stěny byla obložena 
kamenem. Na mostě byly provedeny 
železobetonové římsy z betonu 
C30/37 s kotveným kamenným jemně 
pemrlovaným žulovým obrubníkem. 

Pravá římsa je pochozí s horním 
povrchem v provedení s drobnou 
kamennou mozaikou. 
 
ZÁVĚR
Veškeré projektové práce a stavební 
práce byly navrhovány a realizovány 
s ohledem na vesnickou památkovou 
zónu v obci Loukov. Převážná většina 
činností byla průběžně projednávána 
a schvalována orgány státní 
památkové péče. I přes mimořádně 
obtížnou realizaci, která byla spojena 
zejména s komplikacemi při založení 
O2, montáží nosné konstrukce 
a kamenickými pracemi, jsme 
přesvědčeni, že most je novodobou 
ozdobou historického jádra Loukova. 
Stejný názor má i porota soutěže 
Stavba roku Středočeského kraje, 
která v letošním ročníku soutěže most 
v Loukově ocenila. 
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Nový most v Loukově navazuje na tradici obloukových mostů na Jizeře
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NÍZKOTEPLOTNÍ SUŠÁRNA KALU

Společnosti ARKO TECHNOLOGY 
a OHL ŽS na čistírně odpadních 
vod Přerov úspěšně dokončily 
linku nízkoteplotního sušení kalu. 
Jedná se o první projekt svého 
druhu na Moravě, jehož cílem je 
vyřešení ekologického a ekonomicky 
přijatelného nakládání s čistírenskými 
kaly z čistíren  odpadních vod 
provozovaných společností 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 
Produkovaný kal je po realizaci stavby 
hygienizovaný a jeho kvalita odpovídá 
požadavkům nového zákona č. 
541/2020 Sb. o odpadech a prováděcí 
vyhlášky k zákonu o odpadech, 
Vyhláška č. 273/2021 Sb.,  
o podrobnostech nakládání  
s odpady. VaK Přerov uvažuje o dalším 
využití kalů jako průmyslového paliva. 
Výhřevnost suchého, anaerobně 
stabilizovaného kalu se pohybuje  
od 9 do 12 MJ/kg a je obdobná jako  
u méně kvalitního energetického uhlí 
případně dřeva (10–14 MJ/kg).  

Nově vybudovaná kalová koncovka 
v Přerově umožní zpracovat 
veškeré množství provozovatelem 
produkovaného odvodněného kalu.  
Nejedná se tedy pouze o ČOV Přerov 

(cca 50 % kalu), ale i o další čistírny 
VaK Přerov, jako jsou Hranice, Lipník 
nad Bečvou a Kojetín. Pro správnou 
funkci sušárny a ekonomiku provozu 
jsou důležité vlastnosti kalu na 
vstupu do zařízení sušárny a jeho 
množství. Z vlastností kalu je průběh 
sušení ovlivňován kompaktností 
odvodněného kalu a jeho vnitřní 
strukturou.  

Z tohoto důvodu je nutné dodržet 
vstupní sušinu v odvodněném kalu 
minimálně na 20 %, přičemž platí, že 
lépe odvodněný kal s vyšším  
obsahem sušiny výrazně snižuje 
energetické potřeby sušárny, a tedy 
i provozní náklady s tím spojené. 
Optimální obsah sušiny kalu na 
vstupu do sušárny je v rozmezí  
25–30 %. Z tohoto důvodu zhotovitel 
zvolil pro odvodnění kalu dekantační 
odstředivky typu HILLER DecaPress 
DP484. Výstupní sušina kalu  
z dekantačních odstředivek se na ČOV 
Přerov pohybuje v rozmezí 23–27 % 
sušiny.  

Odvodněný kal je dopravován 
z budovy odvodnění kalu šnekovými 
dopravníky přímo do sušárny. 

Důležitou podmínkou pro dobrou 
ekonomiku provozu a funkci zařízení 
sušárny je správný návrh dopravy 
kalu, což znamená zamezit jeho 
významnému tlakovému namáhání, 
aby nedocházelo k rozbíjení jeho 
struktury.  

Linka pro sušení kalu byla zvolena od 
společnosti Sülzle Klein GmbH, která 
svými parametry a provozními náklady 
splňuje požadavky objednatele na 
zpracování 9565 t odvodněného 
kalu/rok. V sušárně je kal rozprostřen 
na plastové prodyšné pásy, přes 
které prochází vzduch a vysouší kal. 
Vzduch na sušení má dvě možnosti 
nasávání, vnitřní z prostoru pod 
střechou budovy sušárny nebo vnější 
z venkovních prostor. Pro úsporu 
energie je čerstvý nasávaný vzduch 
veden přes rekuperační výměník, 
kde se využívá odpadní teplo ve 
výstupním vzduchu ze sušárny k jeho 
předehřátí před vstupem do sušárny  
a jeho dohřátí průchodem přes 
výměník tepla na teplotu 80 °C 
pomocí horké vody dodávané z nové 
kotelny. Zároveň dochází k ochlazení  
výstupního vzduchu na teploty 
vhodné pro optimální funkci chemické 

ARKO TECHNOLOGY 
První nízkoteplotní sušárna kalu na Moravě zahájila provoz.
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úpravy odpadního vzduchu. 
 
Chemická úprava odpadního vzduchu 
(dezodorizace) je prováděna v tzv. 
chemické pračce vzduchu. Zařízení  
je navrženo na průtok vzduchu  
14 000 m3/h. Jedná se  
o dvoustupňový absorbér určený  
k odstraňování plynných a pevných 
nečistot z proudu vzduchu. Následně 
je odpadní vzduch biologicky dočištěn 
v biofiltru o ploše 140 m2.  

Pro dotápění sušárny byla postavena 
nová kotelna se 3 ks kotlů (výkon 
jednoho kotle je cca 500 kWt). Dva 
kotle spalují zemní plyn a 1 kotel 
je používán na spalování přebytků 
bioplynu při odstávce nově 
zrekonstruované kogenerace. 
Sušený kal vystupuje ze sušárny 
spodním výpadem přímo z dolního 

pásu sušárny do vynášecího 
šnekového dopravníku o minimální 
sušině kalu 85 %. Následně je přes 
rotační uzávěr (zařízení pro zamezení 
přisávání vzduchu a udržení podtlaku 
uvnitř sušárny) sypán do násypky 
diskového dopravníku a vynášen ven 
z budovy do skladovacích kontejnerů 
pod přístřeškem kontejnerového stání. 
Diskový dopravník byl v tomto případě 
navržen jako alternativa ke šnekovým 
dopravníkům. Jeho výhody spočívají 
v šetrnějším zacházení s usušeným 
kalem, v nižších provozních nákladech 
a nákladech na údržbu zařízení. 
V současné době probíhá na ČOV 
Přerov zkušební provoz nově 
vybudovaného zařízení s termínem 
dokončení a vyhodnocení v únoru 
2022. 

      

Nízkoteplotní sušárna kalu

Dekantační odstředivky

Budova odvodnění a sušení kalu



OBJEDNÁVATEĽ:  
Slovenská správa ciest
INVESTOR:  
Slovenská správa ciest
ZHOTOVITEĽ:  
Združenie SMS VIAKORP Brezno obchvat
MIESTO REALIZÁCIE: 
Brezno, Banskobystrický kraj
PROJECT MANAGER:  
Maroš Macháček
DOBA REALIZÁCIE:  
09/2020 – 03/2023



Stavba je pokračovaním projektu 
"I/66 Brezno - obchvat, I. etapa" 
realizovanom v dĺžke 2,542 km, ktorý 
začína na existujúcej ceste I/66 
smerujúcej od Banskej Bystrice do 
Brezna a je situovaný v priestore, resp. 
v koridore medzi areálom bývalej 
Mostárne Brezno a jestvujúcou 
železničnou traťou, kde na kruhovom 
objazde Mazorníkovo došlo 
k napojeniu na cestu II/529 a slúži  
k dobudovaniu ďalšej časti obchvatu 
mesta Brezno.  

Nová časť obchvatu, ktorej 
objednávateľom je SSC a zhotoviteľom 
v spoločnom združení je SMS  
a  VIAKORP,  spojí túto cestu južnou 
trasou s cestou I/72 smerom na 
Tisovec a Rimavskú Sobotu. Účelom 
stavby je vybudovanie časti preložky 
cesty I/66 južným obchvatom mesta 
Brezno.  

Stavba sa realizuje naraz ako 
jeden celok, kde pokračuje 
severovýchodným smerom po trase 
cesty III/529 005 na úseku cca 200m, 
kde potom pokračuje po severnom 
úpätí masívu Uhliská poza existujúcu 
priemyselnú prevádzku, preklenuje 
masív vrchu Uhliská, pokračuje 
smerom do údolia Brezenského 

potoka, pričom križuje miestnu 
komunikáciu, potok Brezenec, poľnú 
cestu, ďalej pokračuje v súbehu  
s potokom Brezenec po jeho pravom 
brehu, okrajom bývalého roľníckeho 
družstva a končí v navrhovanej 
okružnej križovatke Rohozná pri ČOV 
na ceste I/72.  

Na objekte 203-00 pri križovaní 
poľnej cesty, miestnej komunikácie 
- ul. Pod Hôrkou a potoka Brezenec 
v km 3,605 je navrhnutý päťpoľový 
mostný objekt z prefabrikovaných 
predpätých nosníkov 5x42m s dĺžkou 
premostenia 208,24m v objekte 204-
00 pri križovaní účelovej komunikácie 
v km 3,962 je  navrhnutý jednopoľový 
mostný objekt – ŽB doska uložená 
na opory s vrúbovými kĺbmi s dĺžkou 
premostenia 5,0m a pri križovaní 
poľnej cesty s potokom Brezenec  
na objekte 214-00 je realizovaný 
jednopoľový rámový s obmedzenou 
voľnou výškou. 

Na trase preložky cesty I/66 nie 
sú navrhnuté žiadne autobusové 
zastávky. Pre zmenšenie trvalých 
záberov sú navrhnuté oporné múry 
a zárubné múry, železobetónové 
múry  ako aj gabiony. Pre zníženie 
hlukových pomerov sa budú realizovať 

protihlukové steny, resp.  protihlukové 
opatrenia od km 3,580 po 4,000 
takmer po križovatku Rohozná.
V objekte 041-00 sú riešené 
opatrenia, ktoré je potrebné realizovať, 
pričom trasa obchvatu cesty I/66 
prechádza od začiatku po km 
3,100 časťou plošne rozsiahlych, 
potenciálnych a aktívnych zosuvov, 
zamokrením územím, vzhľadom 
k tomu je riešená sanácia územia. 
Konštrukcia vozovky je navrhovaná 
ako polotuhá vozovka v celkovej 
hrúbke 0,58m s úpravou - výmenou 
podložia. Predmetný objekt 101-00 
rieši preložku cesty I/66 II. etapy  
z 1.úseku. Navrhovaný obchvat cesty 
I/66 je riešený v kategórií C 9,5/70 
ako dvojpruhová komunikácia  
s neobmedzeným prístupom. Dĺžka 
navrhovanej úpravy preložky cesty 
I/66 je cca 1,645 km po navrhovanú 
okružnú križovatku Rohozná. 
 
Výstavbou preložky cesty I/66  II. 
Etapy spolu s I. etapou, sa vylúči 
tranzitná doprava z centra mesta 
Brezno. V meste sa tým zvýši 
priepustnosť dopravy, zníži sa hluk, 
emisie a zvýši sa bezpečnosť cestnej 
premávky. Predpokladané dokončenie 
výstavby je naplánované na březen 
2023. 

REALIZÁCIA STAVBY:  
I/66 BREZNO - OBCHVAT, II. ETAPA, I. ÚSEK
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INVESTOR: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
GENERÁLNÍ DODAVATEL: 
Společnost  "EUROVIA - Metrostav - SWIETELSKY, 
D35 Časy – Ostrov
PROJEKTANT: 
Link projekt
DODAVATEL PŘEDPĚTÍ (podélné+příčné+volné kabely):  
FREYSSINET CS, cca 121+17+32=170 t předpínací 
výztuže.
OTÁČENÍ POMOCÍ HYDRAULIKY:  
FREYSSINET CS + LKM Consult s.r.o. 
VÝROBA PREFABRIKOVANÝCH VZPĚR: 
PREFA PRO 

Volná šířka mostu: 

2 x 11,75 m

Délka nosné  
konstrukce:  

174,40 m 

Rozpětí  
jednotlivých polí: 

50,0 + 72,0  
+ 50,0 m

Celková šířka nosné  
konstrukce:  

26,7 m

Výška nosné  
konstrukce:  

konstantní  
3,4 m 
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        VELKOU ZAJÍMAVOSTÍ VÝSTAVBY TOHOTO 
MOSTU JE SKUTEČNOST, ŽE DO KONEČNÉ 
PŮDORYSNÉ POLOHY SE MOST DOSTANE 
POMOCÍ OTÁČENÍ DVOU VAHADEL. POHLED 
NA OTÁČENÍ DÁLNIČNÍHO BETONOVÉHO 
MOSTU S VYKONZOLOVÁNÍM CCA 36 M 
BUDE JISTĚ UCHVACUJÍCÍ,“ ŘÍKÁ VEDOUCÍ 
TECHNICKÉHO ÚTVARU JIŘÍ TAHAL. 

„



Velkou zajímavostí výstavby tohoto 
mostu je skutečnost, že do konečné 
půdorysné polohy se most dostane 
pomocí otáčení dvou vahadel (vždy 
cca o 34°). Hmotnost jednoho vahadla 
je přes 4 000 t a při délce 86 m 
tohoto jednoho vahadla se jedná 
o nadstandardní činnost v oboru 
inženýrských staveb. 

Hlavní důvod k tomuto otáčení 
je zásadní zkrácení doby prací 
v nebezpečném prostoru nad 
železniční a extrémně dopravně 
vytíženou elektrifikovanou tratí. 
Vahadla se vybetonují rovnoběžně 
s kolejemi, těsně mimo průjezdný 
průřez, každé na jiné straně kolejí a až 
poté se otočí do finální polohy. Bude 
následovat propojení obou vahadel 
pomocí betonáže a předpětí uzavírací 
lamely (klaváže) v délce cca 1,6 m, již 
nad tratí. 

Otáčení je naplánováno na jaro  
2022, a to v předpokládané době  
cca 6 hodin pro každé vahadlo. 

Pro minimalizaci sil potřebných 
k otočení se použijí speciální dočasné 
prostředky s min. součinitelem tření. 
Otáčení na pilíři proběhne pomocí 
přípravku tzv. kolotoče (4 ocelové 
trubky Ø0,5 m a výšky 0,7 m vyplněné 
betonem, kde projektovaná reakce od 
vahadla je cca 3200 t. A také pomocí 
jednostranného dočasného ocelového 
kluzného podepření mostu – tzv. 
kluzné dráhy.

POHLED NA OTÁČENÍ DÁLNIČNÍHO 
BETONOVÉHO MOSTU 
S VYKONZOLOVÁNÍM CCA 36 M 
BUDE JISTĚ UCHVACUJÍCÍ.  
Aktuální stav k 10/2021:  
Jsou vybetonována obě vahadla, 
včetně podélného předpětí, je 
osazeno 6 prefabrikovaných vzpěr 
(á 12 t) s uchycením pomocí 2 ks 
závitových tyčí Ø40 mm (550 MPa).
Bude následovat: osazení zbytku 
vzpěr (celkem 118 ks), bednění a 
betonáž desky nad vzpěrou, včetně 
příčného předpětí a následné otáčení, 
výšková rektifikace a spojení obou 

vahadel včetně instalace volných 
předpínacích kabelů (25C15). 

Překračované  
překážky:  

 Železniční trať  
Praha-Česká Třebová,  

(6 kolejí),  
úhel křížení 34°

NOVÝ DÁLNIČNÍ BETONOVÝ MOST PŘES 
SEŘADIŠTĚ NÁDRAŽÍ 

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2021
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FREYSSINET CS 
Společnost FREYSSINET CS zajišťuje pro generálního dodavatele stavby D35,  

Časy-Ostrov, SO 214-Most přes železniční stanici Uhersko v km 28,773-28,922, 
předpětí a otáčení nosné konstrukce mostu pomocí hydrauliky.



INVESTOR:  
Ředitelství silnic a dálnic ČR
ZHOTOVITEL:  
EUROVIA CS 
PROJEKTANT:  
Pontex
DOBA REALIZACE: 
12/2020 – 11/2021



DODÁVKA PORTÁLŮ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Předmětem zakázky je výroba a 
montáž ocelových konstrukcí portálů 
pro dopravní značení. Celkem se 
jedná o 36 ks portálových konstrukcí. 
Konstrukce jsou montovány jak na 
nově budovaném úseku dálnice, 
tak na přilehlých, již provozovaných, 
částech dálnice D11 a silnice D35.

Nosná konstrukce portálu je 
tvořena rámem, který je vetknut do 
železobetonové základové patky.
Nosná konstrukce portálu je navržena 
z ocelových lisovaných profilů tvaru 
U s vnitřními podélnými výztuhami 
provedenými ve spodní části. U profily 
jsou svařeny do krabice a vyztuženy 
příčnými žebry (diafragmaty). 
Použitá ocel je pevnostní řady S355 
J2+N se zaručenou svařitelností. 
Portál je sestaven ze tří dílů, 
které jsou navzájem montážně 
spojeny šroubovaným spojem 
vysokopevnostními šrouby. Poloportál 
je tvořen dvěma díly. Kotvení portálu k 

betonovým patkám je pomocí předem 
zabetonovaných šroubů. 

Šest portálů bude vybaveno 
osvětlením dopravního značení. 
Ostatní portály jsou bez osvětlení. 
Konstrukce portálů s osvětlením 
umožňuje rozvod elektroinstalace, 
ve stojině uvnitř a na příčníku vně 
průřezu. 

        PRO OSVĚTLENÍ DOPRAVNÍHO 
ZNAČENÍ BYL NAVRHNUT 
SPECIÁLNÍ SYSTÉM, KTERÝ JSME 
SI NECHALI CERTIFIKOVAT, ŘÍKÁ 
VEDOUCÍ TECHNICKÉ SKUPINY 
DANIEL SKURA A DODÁVÁ: 
„DLE VELIKOSTI ZNAČKY JE 
SPECIFIKOVÁN POČET SVÍTIDEL 
A JEJICH VÝKON TAK, ABY BYLA 
DODRŽENA ROVNOMĚRNOST 
NASVÍCENÍ PLOCHY ZNAČKY.“

Montáž portálů na nově budovaném 
úseku probíhá tak, že celý portál je 

smontován naležato na zemi a poté je 
jako celek osazen na železobetonové 
patky. Tento postup není možné 
použít na již provozovaných částech 
dálnice. Zde musí být montáž portálů 
prováděna pouze za částečných 
uzavírek, a to většinou ve večerních či 
nočních hodinách. Při montáži břevna 
portálu je možná pouze krátkodobá 
úplná uzavírka na max. 15 minut, 
během které je nutné břevno osadit. 
To vede ke zvýšené pozornosti na 
koordinaci prováděných prací.

Portály byly vyráběny a montovány 
postupně během celého letošního 
roku. Poslední se montují v listopadu. 
Celá stavba dálnice půjde do provozu 
v polovině prosince.  
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OK TŘEBESTOVICE 
Společnost OK Třebestovice se stala dodavatelem portálových konstrukcí dopravního 

značení na stavbě dálnice D11, stavba 1106 Hradec Králové – Smiřice.



INVESTOR:  
Inafy Estates
ZHOTOVITEL:  
PRŮMSTAV
PROJEKTANT:  
K4
DOBA REALIZACE: 
06/2019 - 06/2021



Realizace tohoto projektu zahrnovala 
stavební úpravy v budově bývalého 
B.H. Centra na rohu ulic V Celnici  
a Havlíčkova na Praze 1. Areál B.H. 
Centra byl realizován těsně před 
koncem minulého století, avšak podle 
projektu z let 1992 – 1993. Je to 
tedy objekt bez památkové ochrany. 
V západní části areálu je poměrně 
úspěšně provozován pětihvězdičkový 
Hotel Marriott původně s 293 pokoji, 
východní část je kancelářská s 
obchodní pasáží Millennium Plaza.  
Hlavním záměrem investora bylo 
rozšířit hotelovou část o 123 pokojů 
a apartmánů na úkor kancelářských 
prostorů, které se postupně dostávaly 
do nižší kategorie kancelářských 
objektů, byť jsou v centru Prahy. Hotel 
Marriott po rekonstrukci nabízí svým 
hostům ubytování ve 416 pokojích, 
z nichž některé mají přístup na terasy 
s výhledy na panoramata Starého 
města. 

Budova má 5 podzemních podlaží 
a 9 podlaží nadzemních. Objekt má 
poměrně komplikovaně tvarovanou 
fasádu a ustupuje od východu  
a severu, takže se plocha podlaží 
a počet pokojů postupně snižuje. 
Rekonstrukce probíhala především  
v 1.PP, 1.NP, 2.NP a od 5.NP až po 
střechu. Přestavbou prošlo hotelové 

lobby v 1.NP, které se proměnilo 
v rámci konceptu tzv. „Great Room“  
a nyní poskytuje příjemný  
a otevřený prostor, kde si hosté 
mohou odpočinout, dobře se najíst, 
zajít si na bar, či do kavárny. V přízemí 
se též nachází nová „signature“ 
(rozuměj zážitková) restaurace The 
Artisan s novou kuchyní, kterou vede 
známý šéfkuchař David Rejhon. 
Kuchyně obsahuje část „show 
kitchen“, kde se připravují jídla 
přímo před zraky hostů v restauraci. 
V přízemí se také realizovaly dvě nové 
recepce s novými vstupy do hotelu 
a dále hotelový club. V mezaninu se 
rozšířilo stávající kongresové centrum 
o pět sálů. Nyní konferenční patro 
nabízí 2000 m2 variabilního prostoru 
se dvěma velkými konferenčními 
sály a několika menšími zasedacími 
místnostmi vybavenými moderní 
technologií. V suterénu bylo 
vybudováno nové zázemí pro 
zaměstnance a zázemí kuchyně. 
V přízemních patrech objektu se 
realizovala nová hliníková fasáda, 
která posunula vnější hrany objektu, 
čímž se rozšířila plocha přízemí  
a mezaninu. V rámci stavebních úprav 
bylo provedeno několik lokálních 
zásahů do stávajících nosných 
železobetonových konstrukcí. Jednalo 
se zejména o úpravy stávajících 

železobetonových výtahových šachet, 
vyrovnávací železobetonová schodiště 
propojující novou část hotelu se 
stávajícími patry hotelu, vybouralo se 
monumentální schodiště ve vstupní 
hale. Upravil se prostor světlíku 
v mezaninu, vybudovaly se nové 
vstupy na terasu a rozšířily se stropy 
nad 1.NP v místech hlavních vchodů 
do hotelu. 

Z ostatních stavebních prací 
v průběhu rekonstrukce 
převládaly bourací práce, realizace 
sádrokartonových konstrukcí, 
provedení hrubých podlah Cemflow, 
kompletní provedení finálních povrchů 
konstrukcí, obkladačské, malířské a 
tapetářské práce, realizace dřevěných 
plovoucích podlah a koberců, výroba 
a montáž dveří, osazení zařizovacích 
předmětů, nábytku  
a vnitřního vybavení hotelu. Součástí 
rekonstrukce a rozšíření hotelu bylo 
provedení kompletních rozvodů 
TZB (technické zařízení budov), 
které se realizovaly s funkčními 
vazbami na stávající rozvody 
v objektu. Na střechách se osazovaly 
vzduchotechnické a chladící jednotky 
a upravovaly se stávající střechy.  
S rozšířením kapacity hotelu bylo 
nutné vybudovat pět nových výtahů.

ROZŠÍŘENÍ A REKONSTRUKCE HOTELU  
MARRIOTT V PRAZE 
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PRŮMSTAV 
Společnost PRŮMSTAV prováděla od června 2019 do června roku 2021 rekonstrukci 

Hotelu Marriott v ulici V Celnici na Praze 1 pro objednatele Inafy Estates



Nejnáročnějším úkolem, který stál 
před realizačním týmem stavby, bylo 
skloubit rozsáhlou stavební činnost za 
současného provozu plně funkčního 
pětihvězdičkového hotelu a kancelářských 
prostor. Vymyslet funkční a bezpečný 
způsob provedení všech stavebních prací 
za poměrně velkých omezení, hlavně 
hlučných a prašných prací, přičemž nebylo 
možné jakýmkoliv způsobem narušit 
požární bezpečnost objektů. Požadavkem 
investora bylo též postupné předávání 
dokončených částí stavby do provozu 
hotelu, což kladlo velké nároky na zajištění 
funkčnosti systémů rozvodů TZB a požární 
ochrany v rámci jednotlivých 7 etap.  

Nakonec se vše podařilo realizovat ke 
spokojenosti objednatele a za minimálního 
omezení hotelu a kanceláří stavební 
činností. K tomu paradoxně nahrála i 
pandemická situace v letech 2020 a 2021, 
v jejímž důsledku byl výrazně omezen 
turismus. Na druhou stranu to znamenalo 
i rozdělení týmu stavby na 2 samostatné 
jednotky, které byly v případě potřeby plně 
zastupitelné, a samozřejmě také problém 
s nedostatečnou kapacitou pracovních sil 
ze zahraničí.

        MOHU KONSTATOVAT, ŽE TÝM 
STAVBY ODVEDL SKVĚLOU PRÁCI, NA 
KTEROU MŮŽE BÝT PATŘIČNĚ PYŠNÝ. 
VÝZEV BYLO MNOHO A PODMÍNKY 
BYLY ČASTO NELEHKÉ. PROJEVIL SE 
TAK ASI NEJSILNĚJŠÍ ASPEKT DUCHA 
NAŠÍ STAVEBNÍ FIRMY, A TO JE 
NALÉZT VŽDY ŘEŠENÍ, TEDY HLEDAT 
MOŽNOST, JAK TO JDE, SPÍŠE NEŽ 
HLEDAT VÝMLUVY, PROČ TO NEJDE. 
DÍKY ROZŠÍŘENÍ A REKONSTRUKCI 
STÁVAJÍCÍCH PROSTOR HOTELU  
A DÍKY NOVÉMU VZHLEDU INTERIÉRU 
OD ANGLICKÉ ARCHITEKTONICKÉ 
KANCELÁŘE TWENTY 2 DEGREE JSME 
VYBUDOVALI PROSTORY, VE KTERÝCH 
SE, DOUFÁME, BUDOU HOTELOVÍ 
HOSTÉ I PERSONÁL HOTELU CÍTIT 
KOMFORTNĚ,“ říká hlavní stavbyvedoucí 
MILAN ŠTEFL. 
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Hotel Marriott



INVESTOR:  
Via Niedersachsen
ZHOTOVITEL:  
SMP CZ, VIA STRUCTURE
DOBA REALIZACE: 
2018 - 2022 Obr. 6 – pohled na BW2079d (BA1+2), ukládka spodní výztuže BA2



Projekt, který v Německu realizujeme 
ve sdružení s naší dceřinou 
společností VIA STRUCTURE GmbH, 
obsahuje magických 21 stavebních 
objektů. Celkem jde o 14 dálničních 
mostů (7 stavebních objektů po dvou 
mostech, jedním pro každý směr 
dálnice), tři prodloužení propustků, 
jeden dálniční silniční nadjezd, jeden 
ekodukt pro divou zvěř a dvě opěrné 
stěny. 

K datu minulého příspěvku bylo 
kompletně dokončeno šest 
stavebních objektů - dálniční nadjezd 
BW2068 (09/2019), opěrná stěna 
STW2 (06/2020) a první dálniční směr 
u objektů BW2087, BW2083, BW2082 
a BW2080 (04-06/2020), které patří 
do prvního stavebního úseku tohoto 
projektu. Také byly obnoveny práce na 
ekoduktu BW2079d, který musel být 
přeprojektován na most s hlubinným 
založením a byly zahájeny zemní 
práce u prvního dálničního směru 
objektů BW2077, BW2077a, BW2076 
a BW2075, které náleží do druhého 
stavebního úseku.

Nyní se nacházíme v situaci, kdy 
jsou již objekty prvního stavebního 
úseku BW2087 (obr. 1), BW2083 

(obr. 2), BW2082 (obr. 3) a BW2080 
dokončeny i pro druhý dálniční směr  
a probíhají zde pouze zemní práce  
a pokládky vozovkových vrstev, což již 
nepatří do námi dodávaného díla.

U druhého stavebního úseku a 
objektů BW2077, BW2077a, BW2076 
a BW2075, jejichž zemní práce 
byly zahájeny až v druhé polovině 
roku 2020, se blížíme k dokončení 
prvního dálničního směru. Objekty 
BW2076 a BW2077a jsou již 
dokončeny kompletně. Druhý směr 
dálnice u těchto objektů bude ale 
z důvodu dopravních návazností 
a souvislostí zahájen až po dokončení 
prvního menšího klenbového mostu 
t.j. BW2075 (betonáž klenby  
07.09. 2021). U tohoto objektu nám 
chybí ještě realizace říms s okrasnými 
oblouky (obr. 4). V současné době  
zde probíhají zemní práce, na které 
naváže výstavba říms a vozovky 
tak, aby byla doprava převedena do 
konce roku 2021. Následovat bude 
výkop u objektů BW2076 a BW2075, 
demolice původních mostů a opět 
výstavba mostů nových, která musí 
být dle smlouvy dokončena do srpna 
2022.

PROJEKT BAB A7, AS BOCKENEM –  
AS GÖTTINGEN SE POMALU BLÍŽÍ DO FINÁLE 
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Obr. 1 – pohled na BW2087 (BA2), práce ARGE 
SMPVS A7 dokončeny

VIA STRUCTURE 
Další rok na projektu BAB A7, AS Bockenem – AS Göttingen v Německu nás znatelně 
přiblížil do jeho finále. V druhém čísle roku 2020 magazínu Společně jsme se s Vámi 

podělili o tehdy aktuální pohled na stav projektu. Nyní bychom chtěli udělat to samé a 
nastínit i náhled k blížícímu se konci stavby, který je již na dohled.

Obr. 2 – pohled na BW2083 (BA2), práce ARGE 
SMPVS A7 dokončeny

Obr. 3 – pohled na BW2082 (BA2), práce ARGE 
SMPVS A7 dokončeny



Obr. 5 – pohled na BW2077 (BA1), betonáž klenby a portálu
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Posledním naším mostem v druhém 
stavebním úseku je větší z klenbových 
mostů BW2077. Ten jsme dne 6. 
10. 2021 úspěšně zabetonovali (obr. 
5). Nyní zde probíhají odbedňovací 
práce. Následovat budou zemní 
práce a výstavba mostních říms také 
s okrasnými oblouky, jako je tomu  
u všech ostatní dálničních mostů 
tohoto projektu. Jelikož se jedná 
o značně přesypanou konstrukci, 
předpokládá náš objednatel 
převedení dopravy až začátkem 
roku 2022. Následovat bude výkop, 
demolice původního mostu a opět 
výstavba mostu nového. Vzhledem 
k plánovanému posunu předání 
stavební jámy pro druhý dálniční 
směr, bude i smluvní termín tohoto 
objektu posunut. Aktuálně se počítá 
s přelomem září a října 2022, což 
znamená, že tímto mostem budou 
naše práce na tomto projektu 
zakončeny.

Časově a stavebně nezávisle na 
dříve uvedených stavebních úsecích 
probíhá výstavba ekoduktu pro 
divou zvěř BW2079d. Zde bylo 
v létě 2020 dokončeno dodatečné 
hlubinné založení pro tři ze čtyř 
stavebních os spodní stavby pomocí 

velkoprůměrových pilot v celkové 
délce čtyř kilometrů. Dále byla 
realizována kompletní spodní stavba 
mimo první plošně založené opěry 
(osa A), která byla dokončena již 
v roce 2019. Na jaře tohoto roku byla 
zabetonována první „menší polovina“ 
desky nosné konstrukce o kubatuře  
1450 m3 a nyní se pomalu blížíme 
k termínu betonáže druhé části desky 
nosné konstrukce o kubatuře 2400 
m3. Betonáž je plánována na polovinu 
listopadu 2021.  

Součástí přeprojektování tohoto 
mostu není pouze změna z plošného 
na hlubinné založení, ale také posun 
realizace nosné konstrukce do 
zvýšené polohy tak, aby byl umožněn 
obousměrný provoz dálnice  
a zachování průjezdného profilu pod  
skruží. Mostovka o celkové hmotnosti 
10 000 tun se proto betonuje o jeden 
metr výše a po vnesení předpětí  
a demontáži skruže bude spuštěna do 
finální polohy pomocí hydraulických 
lisů. Dokončení ekoduktu je plánováno 
na jaro 2022.

Posledním stavebním objektem, jehož 
výstavba bude zahájena začátkem 
listopadu 2021, je opěrná stěna STW3. 
Tento objekt patří umístěním až do 
čtvrtého stavebního úseku, který se 
nachází ve vzdálenosti 10 km od 
našeho nejvzdálenějšího mostního 
objektu ve směru trasy stavby. 
Systémově se jedná o armovanou 
zeminu s kotvenými panely 
z pohledového betonu. Tento stavební 
objekt má plánovanou délku přes 400 
metrů a výšku v nejvyšším místě přes 
6 metrů (obr. 7). Produkce 560 kusů 
betonových panelů (obr. 8) je již od 
léta v plném proudu u našich kolegů 
z koncernu VINCI (Terre Armée SAS). 
Dokončení opěrné stěny je plánováno 
na květen 2022. 
 
ZÁVĚR
Budou-li i nadále probíhat práce 
dle aktuálních a schválených 
harmonogramů, pak bychom první tři 

stavební objekty (BW2077a,  
BW2079d a STW3) ze šesti zbývajících 
měli dokončit na jaře 2022. Další dva 
objekty (BW2075 a BW2076) koncem 
léta a poslední objekt (BW2077) 
začátkem podzimu. 

Vytvořili jsme si zde kvalitní 
mezinárodní tým, který se v letní 
stavební špičce skládal  
z 19 kmenových zaměstnanců  
z České republiky (SMP CZ), ze 
7 kmenových zaměstnanců ze 
Slovenska (SMP CZ), ze 13 kmenových 
zaměstnanců z Německa (VSG)  
a z 15 kmenových zaměstnanců 
z Polska (VSG). 

Tímto bych chtěl celému našemu 
týmu poděkovat za dobře odvedenou 
práci a chtěl bych nám popřát zdárné 
dokončení projektu. 

28

Obr. 4 – pohled na BW2075 (BA1), klenba za-
betonována a odbedněna, chybí mostní římsy

Obr. 7 – výkop pro prvních 130 metrů opěrné 
stěny STW3

Obr. 8 – první panel pro opěrnou stěnu STW3



V souladu s požadavkem vedení 
společnosti začala Platforma 
BOZP (pracovní skupina všech 
bezpečnostních techniků jednotlivých 
společností) od konce roku 2020 
 s Ivanou Krošovou, manažerkou 
pro digitalizaci, na přípravě a tvorbě 
obsahu nového intranetu za oblast 
BOZP. Tento úkol se zároveň stal 
dalším krokem k sjednocování BOZP 
ve Skupině SMP.

Cílem bylo sjednotit a zpřístupnit 
na INTRANETU BOZP co nejvíce 
materiálů a umožnit tím jejich 
využívání všemi společnostmi Skupiny.  
Výsledkem této spolupráce je 
vytvoření úplně nového itranetového 
úložiště BOZP.  Nový INTRANET 
BOZP  ale neslouží jen jako úložiště 
BOZP dokumentů a materiálů k BOZP 
(školící materiály, standardy BOZP 
atd.), popřípadě jako rozcestník 
odkazů k řídícím dokumentům IMS, 
ale povedlo se nám zde hlavně 
vytvořit místo, které slouží jako nástroj 
komunikace mezi

      všemi, kterých se problematika 
BOZP dotýká (aktuality a novinky)
 
       stavbou a jednotlivým oddělení 

BOZP  (jednotlivé aplikace pro 
reporting)

Podkladem pro tvorbu jednotlivých 
aplikací Reporting (Kniha úrazů, 
Pětiminutovky, nebezpečné situace 
atd.) byly materiály ze SMP CZ, na 
tvorbě jednotlivých úložišť pak aktivně 
spolupracovaly FREYSSINET CS 
(bezpečnostní tabulky),  
ARKO TECHNOLOGY (Registr 
právních požadavků). Společnou prací 
celé Platformy BOZP je pak Registr 
Standardů BOZP.

Další velkou devizou nového 
INTRANETU je, že všechny aplikace 
Reportingu fungují i na mobilních 
telefonech, což může být pro někoho 
daleko snazší při jejich použití. 
Může se zde snadno připojit i 
fotodokumentace, tak jak jsme zvyklí 
z obvyklých aplikací typu WhatsApp 
 a podobně.

Intranet BOZP kopíruje organizaci 
INTRANETU. Intranet  
Skupiny SMP - BOZP   
(sharepoint.com) je přístupný všem 
zaměstnancům Skupiny SMP. 

Intranetové stránky BOZP jednotlivých 
společností jsou nebo budou 
přístupné pouze zaměstnancům 
daných společností.

I když už je nový INTRANET 
BOZP spuštěn a je využíván ve 
společnostech SMP CZ a PRŮMSTAV, 
práce na jeho zlepšování a rozšiřování 
do dalších společností Skupiny 
nekončí. Připravujeme další průběžné 
doplňování materiálů k BOZP  
a budeme rádi i za Vaše postřehy  
a zpětnou vazbu.

NOVÝ INTRANET a  BOZP
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Ochrana životního prostředí 
ve Skupině

3. OCHRANA PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ

2. OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

1. SNIŽOVÁNÍ UHLÍKOVÉ STOPY
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2. DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE 
SKUPINĚ SMP A VE VINCI 
22. 9. 2021 jsme se připojili 
k historicky druhému dni životního 
prostředí VINCI. V naší Skupině 
probíhaly aktivity spojené s dnem 
životního prostředí převážně online.  
Pro tyto účely vznikla stránka na 
našem novém intranetu, kde bylo 
možné shlédnou proslov Xaviera 
Huillarda, ve kterém ocenil zapojení 
kolegů do soutěže Environment 
Awards. Dále zde bylo možné 
prohlédnout si jednotlivé iniciativy  
a projekty.  

PŘIPOMNĚLI JSME SI ZDE ZÁVAZEK 
SKUPINY VINCI – ENVIRONMENT 

AMBITION 2030 A JEHO TŘI PILÍŘE: 

 

 
Každý z nás se rovněž mohl připojit 
svým osobním závazkem k ochraně 
životního prostředí. Na výběr bylo

 



 

mnoho možností – vegetariánské 
jídlo, výšlap do patra po schodech 
místo výtahem, využití MHD, vysazení 
rostliny, opravení poškozené věci,  
a další. 

ENVIRONMENT AWARDS  
V minulém roce, byla datem  
22.9. odstartována celosvětová soutěž 
Environment Awards. Do soutěže se 
celosvětově zapojilo více než  
2000 lidí, celkově bylo přihlášeno 
2550 projektů. Soutěžilo se  
v 19 regionech. 
 
Skupinu SMP, která byla zařazena 
do regionu východní Evropa, 
reprezentovalo v této soutěži  
45 zaměstnanců, kteří přihlásili 
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VÍTĚZOVÉ REGIONÁLNÍHO KOLA ENVIRONMENT AWARDS 

celkem 20 projektů.  Dva projekty byly 
oceněny regionální cenou: 

Všem zúčastněným patří veliké 
poděkování za nasazení, nápady, za 
jejich čas a nadšení. 

Hlasování pro 50 finalistů soutěže 
VINCI Environment Awards probíhalo 
celé září, celkem hlasovalo více než 
25000 lidí.

1. KATEGORIE „PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ“ 
- APLIKACE ZTEKUCENÉ ZEMINY 
NAMÍSTO BETONU (T. KRATOCHVÍL, 
P. HAJDINA, J. HORÁK)

2. KATEGORIE „OCHRANA KLIMATU“ 
- PRESERVING THE ENVIRONMENT - 
LET´S GO GREEN! (H. KADLECOVÁ,  
E. MILÁČKOVÁ)

ECOLEADERS 
Podle tohoto loga poznáte naše 
Eco-leaders. Kolegy, za kterými se 
nemusíte bát přijít a probrat s nimi váš 
nápad, myšlenku. Jsou to ekologičtí 
nadšenci v našich společnostech, 
které ochrana ŽP zajímá. Jsou jimi 
samozřejmě podnikové ekoložky, 
které Vám poradí při přípravě vašeho 
projektu. 

ÚSPORNÁ JÍZDA 
V první polovině roku 2021 probíhala 
soutěž Úsporná jízda. Sledovali jsme 
a srovnávali spotřeby aut, reálné a ty 
deklarované v technickém průkazu 
služebního vozidla. Vítězem soutěže 
Úsporná jízda se stal Roman Stropek  
z SMP CZ, kterému tímto gratulujeme.  

ENVIRONMENT AMBITION 
E-LEARNING 
Vybraní pracovníci absolvovali 
prostřednictvím školící platformy UP! 
e-learningové školení Environment 
Ambition. Díky tomu získali nové 
informace a znalosti o tom, co se 
děje celosvětově ve VINCI v oblasti 
životního prostředí. 
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CENA ZA INOVACI  
SKUPINY SMP 2021
Otevřeli jsme další ročník soutěže 
Cena za inovaci Skupiny SMP. 
Soutěž poskytuje prostor pro 
nápady našich spolupracovníků, 
rozvíjí inovativní myšlenky, 
oceňuje je a napomáhá jejich 
šíření v rámci naší Skupiny.

Soutěže se může zúčastnit každý 
zaměstnanec Skupiny SMP, a to buď 
v týmu nebo jako jednotlivec.  
Její součástí je také studentská  
soutěž vysokých škol a univerzit.
Inovace mohou přinášet pokrok 
v oblastech marketingu a služeb, 

postupů a technologií, managementu, 
materiálů a nástrojů a představovat 
skutečné zlepšení práce. 
Těšíme se na vyhlášení vítězných 
projektů tohoto ročníku, které se 
uskuteční v březnu příštího roku.
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Ohlédnutí za 5. ročníkem soutěže

35
projektů

79
účastníků

6
společností

2
vysoké školy

SOUTĚŽ CENA ZA INOVACI 2020 V ČÍSLECH:

PODÍL PROJEKTŮ  
PODLE FIREM  
A UNIVERZIT 

PRŮMSTAV  
ČVUT
SMP CZ 
SMS
OK Třebestovice 
VUT Brno
FREYSSINET CS
VIA STRUCTURE 

32,8 %
25,7 %
20,0 %  

8,6 %
 5,7 %
2,9 %
2,9 %
 1,4 %

 

PODÍL ÚČASTNÍKŮ  
PODLE FIREM 

INOVACE  
V KATEGORIÍCH 

SMP CZ
PRŮMSTAV
ČVUT
externisté
FREYSSINET CS  
SMS 
OK Třebestovice   
VUT Brno  
VIA STRUCTURE  

26 
19
10
10
 5
4
3
 1
 1

Studentská soutěž 
Postupy a technologie   
Management  
Marketing a služby    
Materiály a nástroje   
Šíření  

   

10 
8
6
6
5

-



Týden kybernetické  
bezpečnosti
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V týdnu od 18. do 22. října 2021 proběhl již tradičně 
Týden kybernetické bezpečnosti (Cybersec Week). 
Výběr data není nahodilý, neboť říjen je Evropským 
měsícem kybernetické bezpečnosti. Jeho cílem je 
podpořit osvětové a vzdělávací aktivity na téma 
kybernetické bezpečnosti, která se dotýká všech 
uživatelů bez rozdílu, ať už jakákoliv zařízení či 
technologie využívají doma nebo v práci. 

Zájemci z řad kolegů se mohli zúčastnit bohatého 
programu VINCI, který nabízel přednášky, diskuse 
či online hru. Naše IT oddělení připravilo speciální 
online setkání, na kterém byli účastníci seznámeni 

s problematikou phishingu, správou hesel, důležitostí 
aktualizací softwaru či zabezpečením dat. Online 
setkání se zúčastnilo 250 kolegů a kolegyň.  

Kybernetická bezpečnost je pro nás zásadní téma, 
které nepodceňujeme během celého roku. Proto se 
těšíme na další vzdělávací aktivity v tomto oboru. 

technické detaily
 Pod tímto logem se v našem časopisu budete 
setkávat se zajímavými technickými detaily. Již 
dlouhou dobu existují v knihovně na extranetu, 
ale nyní se budou  přesouvat na nový intranet, 
kde je najdete v sekci Pro stavby >Technický útvar 
>Technická knihovna.

Do časopisu budeme vybírat ty zajímavé, důležité, 
nové nebo ty, o nichž se domníváme, že je třeba 
zavést do praxe.
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V praxi je obvyklý požadavek na 
prostup betonovými konstrukcemi. 
Často přichází od technologů, kteří 
požadují, aby konstrukcí procházela 
trubka. Prosazují řešení, ve kterém 
trubka začíná i končí v určité 
vzdálenosti od líce konstrukce. 
Tento požadavek odůvodňují tím, 
že jinak nelze průchodku napojit 
k navazujícímu potrubí.
 
Když nejsou na průchod konstrukcí 
další požadavky, provedeme otvor 
větší a potrubí jím projde. Ovšem 
když má být průchod utěsněn, 
požadují jeho provedení po nás. 
Těsnění obvykle vyplývá z požadavků 
na požární odolnost, vodotěsnost 

nebo plynotěsnost a můžeme ho 
provést pomocí systémových prvků, 
které bývají neobyčejně drahé. Také 
můžeme trubku zabetonovat, což 
znamená složitý zásah do bednění, 
a to především u stěn.

Znázorněné řešení představuje 
průchodku s přírubami v obou lících 
a středním límcem, který je nezbytný 
u vodo- a plynotěsných prostupů. 
Výhodou je snadná instalace do 
bednění, která ovšem musí být 
provedena přesně. Velikost příruby  
a počet spojů včetně rozměru závitů 
(přivařených) matek je dána normou. 
Pro lepší přilnavost je možno vnější 
povrch průchodky opatřit asfaltovým 

nátěrem a popískovat, nicméně je 
vyzkoušeno, že i bez této úpravy 
jsou průchodky dostatečně těsné. 
Přestože princip řešení je znám 
přes čtyřicet let, je obtížné ho u 
technologů prosadit, a to kvůli ceně 
průchodky, která bývá součástí jejich 
dodávky. Rozdíl není ale dramatický  
a shodu najdete, když se rozhodnete 
jim rozumně stanovený rozdíl 
doplatit, většinou ušetříte – rozhodně 
v porovnání se systémovým těsněním 
vloženým do vyvrtaného otvoru  
a také poblíž rohů, kde jsou zásahy 
do bednění obzvlášť složité.
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PRŮCHODKA pro vedení tekutin
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PRŮCHODKY PŘED OSAZENÍM PO ODBEDNĚNÍ STĚNY

PRŮCHODKU OSADIT   

Ø
X

Ø
y

A
A

1/2 1/2
L

12
0-

15
0

12
0-

15
0

POHLED A-A

PŘED BETONÁŽÍ STĚNY
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TRUBKA MAX DN800

TRUBNÍ PROSTUP BETONOVÝMI SVISLÝMI KONSTRUKCEMI
ZÁKLADNÍ ŘEŠENÍ
OBOUSTRANNÁ PŘÍRUBA DLE ČSN EN 1092-1 

 

MATKY PŘIVAŘIT 
NA PŘÍRUBU ZEZADU 
VNITŘEK MATIC 
PŘED BETONÁŽÍ TĚSNIT

KRYTKA
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OTVORY V PŘÍRUBÁCH PŘEDEM ZATĚSNIT (PŘELEPIT)

© SMP CZ, a.s.
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Konference SMP CZ  
a Skupiny SMP
Ve středu 26. 5. 2021 proběhly 
konference SMP CZ a Skupiny 
SMP. 

Stejně jako v jiných oblastech 
pracovního života, i zde jsme se 
museli přizpůsobit covidové době 
a zvýšeným nárokům, které na nás 
byly kladeny. Obě konference proto 
proběhly online, přímý přenos byl 
vysílán z konferenčních prostor hotelu 
Grandior, který dobře známe  
z dřívějších konferencí.  

Během konferencí vystoupil 
výkonný ředitel SMP CZ Jan Freudl, 
generální ředitel Skupiny SMP 
Martin Doksanský, do diskusí se 
zapojili představitelé jednotlivých 
divizí SMP CZ, ředitelé společností 
Skupiny SMP a vybraní specialisté 
Skupiny SMP. Informace o Skupině 
VINCI předal pomocí vzdáleného 
připojení generální ředitel VINCI 
Construction Europe & Africa pan 

Sébastien Morant. Řečníci se velmi 
rychle zbavili prvotní trémy, s čímž jim 
zajisté pomohl také dobře naladěný 
moderátor.  

Ze statistik sledovanosti je patrné, 
že se zaměstnanci o své společnosti 
zajímají - konferenci SMP CZ 
sledovalo přibližně 240 osob a 
konferenci Skupiny SMP zhruba 300.
Dle zaslané zpětné vazby se nový 
formát i obsah konferencí většině 
kolegů líbil. Drobnými připomínkami 
se budeme dále zabývat a pokusíme 
se je během příprav příštích 
konferencí zohlednit.
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SPORTOVNÍ HRY  
SKUPINY SMP
Po dvou letech jsme se opět 
mohli setkat při dalším ročníku 
sportovních her Skupiny SMP.  
Letos se akce uskutečnila ve Žlutých 
lázních v Praze, a to za rekordní 
účasti více než 200 účastníků. 

Kromě sportovní klasiky jako je beach 
volejbal a stolní tenis jsme ukázali 
sportovního ducha i na dračích lodích. 
Těch se zúčastnilo 14 týmů a nejrychlejší 
posádka „Čochtani z Třebestovic“ zajela 
čas 0:59,39. 

Slunečné letní počasí vytáhlo některé 
kolegy k projížďce po Vltavě na 
paddleboardu, jiné zas přímo ke koupání. 

Kromě soutěžení jsme si protáhli těla při 
cvičení jógy, zrelaxovali u masáže šíje a 
chodidel, abychom večer mohli nastoupit 
k připravené soutěži pub quiz. Ti z nás, 
co byli stále při síle, si pod vedením 
zkušeného tanečníka vyzkoušeli kroky 
latinsko-amerického tance bachaty.
A že se celá akce povedla, se můžete  
podívat na naši fotoochutnávku.



SMS FEST
Dňa 29. 7. 2021 spoločnosť SMS 
organizovala 2. ročník športovo-hudobného 
podujatia s názvom SMS fest pre svojich 
zamestnancov a obchodných partnerov.
 
Po úspešnom 1. ročníku "SMS festu" sme 
sa aj tento rok rozhodli zorganizovať náš 
súkromný firemný festival spojený 
 s futbalovým a volejbalovým turnajom. 
Pre nešportovcov a milovníkov zábavy 
boli pripravené zábavné aktivity, ako 
"Escape room" a "Beer-pong", sprevádzané 
hudobným programom kapiel (Acoustic 
D&M, U2 Revival SK, Lucie Cover Band  
a Team Revival Martin).
 
Celý SMS fest sa opäť konal v areály sídla 
spoločnosti v Banskej Bystrici.

37

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2021

VLTAVA RUN
Již pošesté se zúčastnil tým „Společně 
s Vinci“ štafetového běhu Vltava run, 
který proběhl ve dnech 11. - 13. 9. 2021. 
Startovalo se na Zadově (Šumava) a cíl byl 
v Praze v Braníku. Pod startovním číslem 
248 letošní drobně pozměněnou trasu v 
délce 370 km ve složení: Jan Hameta, Jan 
Čapek, Martin Kubizňák, Lucie Navarová, 
Pavel Pavlů za SMP CZ, Antonín Rak, Petr 
Švanda  a Luboš Dočekal za PRŮMSTAV, Jiří 
Frič za ARKO TECHNOLOGY a 3 přátelé, 
běžci zdolali na konečném 62. místě  
z 272 zúčastněných týmů, v čase 31 hodin,  
48 minut a 22 vteřin. 
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DOBRÝ SOUSED
Již tradičně jsme se s kolegy společností 
SMP CZ a PRŮMSTAV zapojili do sbírky 
šatstva, bot, přikrývek, trvanlivých potravin, 
hygienických a kuchyňských potřeb. Sbírku 
jsme pořádali společně s  Armádou spásy, 
a ta okamžitě putovala do jejího centra 
sociálních služeb v pražských Holešovicích. 

Další sbírku uspořádáme ke konci roku pro 
rodiny s dětmi, které neznají štěstí domova, 
abychom jim tak mohli zpříjemnit vánoční 
svátky. 

Děkujeme všem za zapojení a podporu!
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MOŽNÁ PŘIJDE 
I KOUZELNÍK ….
Pro naše nejmenší jsme 19. října uspořádali 
zábavné odpoledne. Nejprve se dítka 
svěřila do rukou šikovné paní malířky, která 
vykouzlila na jejich tvářičkách barevné květy, 
kočičky, spider many a další motivy. A pak 
už děti přivítal kouzelník s představením 
nabitým vtipem a kouzly. Děti se aktivně 
zapojovaly od samého začátku, a to jak 
v publiku, tak jako asistenti kouzelníka. 
Rodiče mohli alespoň na chvíli vydechnout  
a užít si odpočinku.




