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Vážené ko-
legyně,
kolegové,
milí přátelé
společnosti
SMP CZ,

rok 2014 je definitivně uzavřený,
společnosti Skupiny SMP (kam vedle
SMP CZ, patří i společnosti PRŮM-
STAV, ARKO Technology, Stavby mos-
tov Slovakia, Freyssinet CS, a nově
i OK Třebestovice a PREFA PRO)
v jeho průběhu realizovaly stavební
práce v celkovém objemu bezmála
4,8 mld. Kč, dosáhly čistého zisku po

zdanění ve výši téměř 90 mil. Kč
a zajišťovaly přitom pravidelný mě-
síční příjem tisícovce svých zaměst-
nanců. Z tohoto úhlu pohledu nebyl
rok 2014 rokem špatným, přesto se
při pohledu do budoucnosti nelze
vyhnout určitým obavám.

Je vcelku zbytečné žehrat na problé-
my, které jsou realitou. Stavební fir-
my, na jedné straně, tyto problémy
vyřešit nemohou, na straně druhé, se
s touto realitou musí nějakým způ-
sobem vyrovnat. Většina z nás vnímá
průvodní jevy žalostného stavu sta-
vebního trhu, jimiž jsou i úbytek opti-

mismu, víry ve schopnost kompe-
tentních orgánů připravovat a reali-
zovat stavební projekty, a z tohoto
důvodu i rezignace na chuť překoná-
vat problémy, které dnešní kompli-
kovaná doba a společnost přináší.
Mám na mysli veličiny, které se
v pracovně právním vztahu nedají
nařídit a ani vyžadovat. O to víc je
důležitější, abychom si připomněli
a uvědomili, že každý z nás je tím
hnacím motorem, který problémy,
navzdory těžkosti doby, překonává,
a který nás posouvá ke stanovenému
cíli.

Žijeme ve složitější době, a je logic-
ké, že musíme vyvinout více aktivity,
chceme-li si svou pozici udržet
a ještě něco přidat, pokud chceme
svou pozici posílit. To, co stačilo před
několika lety, už nyní nestačí. Na vše,
čeho jsme dosahovali s minimem
vynaložené energie, musíme nyní
pracovat mnohem tvrději. Daň za
každou chybu, kterou uděláme dnes,
je mnohem vyšší, než dřív. Můžeme
se obrnit trpělivostí a čekat, až toto
doba pomine, ale každému alespoň
trochu rozumnému člověku je jasné,
že by nás takové vyčkávání přivedlo
do záhuby. Můžeme ale také odmít-

nout smířit se s tím, že něco nejde,
nenechat unikat příležitosti, kterých
je sice méně, ale které tady stále
jsou, a naopak, aktivně, se vší zodpo-
vědností, hledat způsoby, jak na tyto
problémy a těžkosti reagovat.

Je jen na nás, jakou cestou půjdeme,
a jakou budoucnosti si zvolíme.

Všechny společnosti sdružené ve
Skupině SMP mají dostatečný po-
tenciál k tomu, aby i tyto složité
úkoly vyřešily. Společnosti Skupiny
SMP mohou zákazníkům nabídnout

*)
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Z NAŠICH STAVEB

PODĚBRADY – PŘEMOSTĚNÍ TRATI ČD

DOPRAVNÍ STAVBY
DIVIZE 1

Počátek realizace zakázky Divize 1 pod ná-
zvem „Poděbrady - Přemostění trati ČD“ se
datuje na duben loňského roku. Jedná se o do-
dávku silničního nadjezdu přes velice frekven-
tovanou trať ČD situovaného cca 150 metrů od
osobního vlakového nádraží Poděbrady ze stra-
ny od Nymburka. Tento nadjezd odstraní dlou-
hé kolony, tvořící se v průběhu celého dne
z obou stran železničního přejezdu v ulici Kou-

tecká. Investorem je Středočeský kraj, finan-
cování je zajištěno z fondů Evropské unie
v rámci „Regionálního operačního programu“.
Pouze několik málo drobnějších objektů přímo
financuje město Poděbrady. Zadávací i reali-
zační dokumentaci zakázky vypracovala firma
Pontex.
Naše společnost v této zakázce figuruje jako
partner ve sdružení, jehož lídrem je firma
M-Silnice Hradec Králové, konkrétně její most-
ní závod se sídlem v Novém Bydžově. Celá za-
kázka se skládá ze souboru stavebních objek-
tů, z nichž hlavním objektem je most přes trať
ČD, jehož výstavbu přímo řídíme a z velké části
také vlastními silami realizujeme. Společnost
M-Silnice aktuálně začíná realizovat nové ko-
munikace zajišťující napojení na námi budo-
vané přemostění, a to včetně kruhového ob-

jezdu a rekonstrukce některých stávajících
komunikací v bezprostředním okolí. Ukončení
celé stavby a její předání do užívání je 30. 9.
letošního roku. Prodloužení tohoto termínu je
z důvodu nastavení smlouvy s investorem ne-
přípustné. A to zejména z důvodu způsobu fi-
nancování stavby, resp. nutnosti včasného vy-
čerpání dotací z EU. Nicméně i přes někte-
rá zdržení v průběhu výstavby, způsobená
zejména problémy se získáním nezbytných
traťových výluk nebo z důvodu zpoždění do-
dávky speciálních komponentů pro izolované

předpětí nosné konstrukce nadjezdu, není ak-
tuálně splnění tohoto termínu ohroženo.
Společně, v rámci sdružení jsou zajišťovány,
vesměs prostřednictvím subdodávek, realiza-
ce menších, ale pro výstavbu mostu a přileh-
lých komunikací nezbytných stavebních ob-
jektů. Jedná se zejména o přeložky či pouze
ochránění nejrůznějších inženýrských sítí,
z nichž velkou část tvoří sítě zabezpečující pro-
voz trati ČD. Další významným objektem je
úprava trakčního vedení v místě nadjezdu. Jed-
ná se vlastně o dočasné zřízení tzv. nulového
pole, tj. odizolovaného úseku trakčního vedení
bez napětí v místě křížení nadjezdu z kolejiš-
těm trati ČD. Bez této úpravy by nebylo možn
nadjezd realizovat. Z dalších objektů si dovo-
lím vyjmenovat jen ty z kategorie důležitěj-
ších. Je to např. protihluková stěna, která bude

é

realizována nejen na celém vnějším obvodě
nadjezdu, ale i na předmostích. Dále pak zru-
šení stávajícího železničního přejezdu v ulici
Koutecká nebo vybudování nového veřejného
osvětlení na mostě i přilehlých komunikacích.
Nyní několik základních informací o samot-
ném objektu nadjezdu. Vlastní most je deseti-
polový, založený na velkoprůměrových pilo-
tách. Dříky pilířů jsou z ocelových trubek. Dva
pilíře, (ty které podporují mostní pole přes kole-
jiště) jsou pevné, ostatní jsou opatřeny klouby.
Jsou kyvné a zajišťují tak bezpečné fungování

celé konstrukce při změnách délky mostovky
v závislosti na její teplotě. Mostovku tvoří veli-
ce štíhle působící železobetonová předpjatá
deska tloušťky 900 mm s oblými náběhy po
okrajích. Vzhledem k tomu, že most je umístěn
do bezprostřední blízkosti lázeňského parku
s přilehlou kolonádou, byl při projektování kla-
den velký důraz na jeho vzhled. A tak i příslu-
šenství mostu – zábradlí, protihluková stěna
a tvar sloupů veřejného osvětlení jsou do ob-
louků a architektonicky ladí s elegantními křiv-
kami mostovky.
Technickou zajímavostí je použití speciálního
izolovaného předpínacího systému pro zajiš-
tění eliminace vlivu bludných proudů na že-
lezobetonové konstrukce mostu. Jde o celý
soubor opatření. Od celkem běžného, přesně

Montáž prostorové skruže I. etapySkruž z Pižma a nosníků typu I 100 dl 24 m nad kolejištěm ČD Úprava povrchu mostovky vibrační latí

Noční betonáž I. bet. postupu dvěma čerpadly

AKTUALITY
22. 12. loňského roku byly
úspěšně dokončeny práce během
výluky na stavbě „Třemošná –
rekonstrukce železničního svršku
na trati Plzeň – Žatec”, kterou
provádí D 1.

28. 1. za přítomnosti hejtmana
Libereckého kraje byla slavnostně
otevřena stavba „Obnova silnice
po povodních 2010, III/ 27252
Vítkov“, kde jsme byli účastníkem
sdružení s firmou Firesta.

3. 3. proběhlo slavnostní zakon-
čení stavby „Rekonstrukce věžo-
vého vodojemu Rozdělov“. Stav-
bu jsme prováděli pro Vodárny
Kladno - Mělník, a. s.

6. 2. byla zahájena stavba „Re-
konstrukce průmyslové podlahy
v hale č. 1“ elektrárny Tušimice.

Vítkov - slavnostní otevření

Kladno - Rozdělov

zkušenosti, odbornost, zodpovědné
chování v oblasti životního prostředí
a bezpečnosti, jistotu seriózního
partnera pro stavební projekty, který
je schopen zrealizovat i ty technicky
a organizačně nejnáročnější pro-
jekty. To je naše konkurenční výhoda.
Chtěl bych ale zmínit i to, že spo-

lečnosti Skupiny SMP jsou silné pře-
devším díky svým zaměstnancům -
v technických i v dělnických pozi-
cích. Nyní je důležité, abychom si
uvědomili, že se naše okolí změnilo,
a že se této změně musíme
přizpůsobit. Vím, že v hlavách Vás
všech je spousta nápadů, jak vyřešit

a překonat i zdánlivě nemožné, a
jsem také přesvědčen, že zvládneme
jít tou náročnější (a možná i bo-
lestivější) cestou, a že se s těžkostmi
této doby vyrovnáme.

Možná se ptáte, z čeho můj opti-
mismus vyvěrá? Tak jako v před-

chozím roce se i letos opírám o čín-
skou astrologii. Pro tu je rok 2015 ro-
kem Kozy. Rok Kozy má být pro
všechny, kteří se touží posunout ku-
předu, ideálním pomyslným můst-
kem k pohybu vpřed a k vítězství. Ti,
kteří budou schopni v tomto roce
pracovat tvrdě, dostanou velkou

možnost se rozvíjet a změnit svůj
život výrazně k lepšímu. Své úspěchy
tedy máme ve svých rukou.

Pavel Kameník

Do hospodářského výsledku jsou započteny pouze externí výkony (nikoliv výkony realizované mezi jednotlivými společnostmi Skupiny SMP).
Tyto výsledky odpovídají skutečnému vlastnickému podílu, tzn. společnosti Freyssinet CS, OK Třebestovice a PREFA PRO, se na těchto výkonech podílejí odpovídajícím podílem 50%.

*)

4. 3.

24. 3.

proběhla v konferenčním cen-
tru U Hájků konference techniků
SMP CZ.

se konala konference za-
městnanců Skupiny SMP.

16. 3. jsme převzali staveniště na
akci „Dostavba vodojemu Uhříně-
ves“.



daného systému provařování měkké výztuže
přes vytvoření diagnostického systému pomo-
cí zabetonovaných sond s kabely nataženými

k speciálním měřícím bodům, až po již zmiňo-
vaný izolovaný předpínací systém. Pro zajiště-
ní izolačního odporu se pro kanálky používají
plastové trubky a ocelové prvky (podkladnice
a kotvy), které jsou taktéž poplastované.
Půdorysně má mostovka tvar písmene U o cel-
kové délce 214 metrů. Její realizace se provádí
ve třech betonážních postupech. Na fotogra-
fiích jsou momentky z betonáže 1. postupu
(prostřední, 83,5 metrů dlouhé nejvíce zakři-
vené části mostovky nad kolejištěm). Celkový
objem betonáže byl téměř 1 100 m , postup
betonáže při použití dvou čerpadel musel být
důsledně symetrický a jen vlastní ukládka beto-

nu probíhající přes noc trvala 17 hodin. V době,
kdy vznikal tento článek, tedy na přelomu úno-
ra a března byla již tato část mostovky odbed-
něna. Betonáže zbývajících II. a III. etapy mos-
tu – tedy z obou stran přilehlých, již téměř rov-
ných ramp, byla naplánována na polovinu břez-
na resp. na druhou polovinu dubna. Poté již dle
realizačního HMG mostu budou v rychlém sle-
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du následovat
obvyklé čin-
nosti jako je izo-
lace mostovky,
betonáž říms,
montáž odvod-
nění, až po mon-
táže zábradlí,
protihlukových
stěn a pokládku
v o zo v ko v ý c h
vrstev.
D v a m ě s í c e
před předáním
celé zakázky by
měl být vlastní
mostní objekt téměř dokončen. Zbývající čas
do 30. 9. 2015 bude využit na dokončení sou-
visejících objektů, jako je montáž veřejného

osvětlení, dokončení vozovek, chodníků a re-
kultivaci všech ploch dotčených stavbou.

Detail bednění oblého okraje mostovky nad tratí ČD

Montáž pevných ocelových dříků pilířů u trati ČD

Odbedněná mostovka I. bet. postupu

Ranní finále betonáže I. postupu již pouze
jedním čerpadlem

Petr Jelínek
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MODERNIZACE PLAVEBNÍ KOMORY BRANDÝS NAD LABEM

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
DIVIZE 5

V polovině loňského roku jsme převzali stave-
niště a tím jsme zahájili stavbu „Modernizace
plavební komory Brandýs nad Labem“. Stav-
ba dle smlouvy o dílo bude dokončena
31. 12. 2015.
Stavba se nachází v místě stávající plavební
komory ve středu města Brandýs nad Labem,
která vykazuje v současnosti nejhorší tech-
nický stav konstrukcí ze všech plavebních ko-
mor na celé středolabské vodní cestě. Při tom-
to stavu není možno dlouhodobě garantovat
spolehlivost plavebního provozu na tomto vod-
ním díle, přičemž se plavební komora Brandýs
nad Labem stává rizikovým článkem labské
vodní cesty. Mezi nejrizikovější části kon-
strukce plavební komory náleží zejména zá-

važné statické poruchy dna. Dosavadní sana-
ce a rekonstrukce zdí nevedly dosud k vyřeše-

ní daného problému a komora tak stále vyka-
zuje prvky potenciálního havarijního stavu, při
němž hrozí destrukce konstrukce dna, pří-
padně stěn plavební komory.

Cílem projektu je zvýšení zabezpečenosti pla-
vebního provozu na plavební komoře Brandýs
nad Labem a tím zvýšení zabezpečenosti pla-
vebního provozu na celé středolabské vodní
cestě. Navrhovaný způsob a rozsah rekon-
strukce a modernizace plavební komory zajis-
tí její takový technický stav, který umožní pro-
vádět další rozsáhlejší údržbu a opravy mini-
málně za 30 let. Modernizace plavební komo-
ry zajistí dlouhodobou stabilizaci jejího dna
a stěn z hlediska degradačních procesů i z hle-

diska statické stability. Součástí stavby bude
rovněž modernizace pohonů vrat a pohonů
segmentových uzávěrů obtoků, modernizace
elektroinstalací, včetně výměny rozvaděčů,
rekonstrukce osvětlení, modernizace řídicího
systému a ovládání plavební komory tak, aby
se po provedení rekonstrukce docílilo stejné-
ho standardu jako u jiných plavebních komor
středolabské vodní cesty. Stavba zároveň bu-
de respektovat územní rezervu pro výstavbu
druhé plavební komory v Brandýse nad La-
bem.

Vodní dílo Brandýs nad Labem se nachází ve
staničení ř. km 865.02 jednotné říční kilome-
tráže toku Labe. Vodní dílo zahrnuje jez, pla-
vební komoru, malou vodní elektrárnu, rybí
přechod, jalovou výpust a umělou slalomo-
vou dráhu. Nový jez s pohyblivou hradicí kon-

strukcí byl postaven na místě původního pev-
ného jezu staropražského typu. Plavební ko-
mora, kterou odděluje od jezu ostrov, byla zalo-
žena v prostoru původních ramen meandrující
řeky Jizery před jejím zaústěním do Labe. Sta-
vební práce na obou objektech byly zahájeny
v roce 1933 a dokončeny v březnu 1936. Malá
vodní elektrárna je situována na pravém bře-
hu, v sousedství jezu. Elektrárna byla vybudo-
vána v letech 1933 až 1944.

V současné době máme částečně nebo zcela
zhotoveno několik stavebních objektů. V loň-

Komora Brandýs n. L., levý kanálInjektáž levé zdi komory

Komora Brandýs n. L., celkový pohled

Injektáž pravé zdi komory

Pohled na vrata a velín komory

Bednění nosné konstrukce nad tratí ČD

16. února 2015



Cyklostezka Hýskov

VODNÍ DÍLO VELKÝ OSEK, MODERNIZACE PLAVEBNÍ KOMORY

Vodohospodářské dílo na řece Labi
v ř. km. 911,772 ve Velkém Oseku
zahrnuje vlastní jezový objekt, pla-
vební komoru, malou vodní elek-
trárnu a rybí přechod. Udržováním
vzduté hladiny na úrovni kóty
188,59 m n. m. zabezpečuje vodní
dílo potřebné hloubky pro provozo-
vání plavby, odběry povrchové vody
a dobré podmínky k využití jezové
zdrže pro provozování vodních spor-
tů a rekreaci.
Projekt na stavbu vodohospodář-
ského díla ve Velkém Oseku byl zpra-
covaný v roce 1938 a předložen zpra-
covatelem Ředitelstvím vodních
cest v Praze dne 28. 11. 1938. Stav-
bu díla zahájila firma Müller z Prahy
v srpnu 1940, ve válečných letech
1944 – 1945 byly práce přerušeny
a stavba byla dokončena v letech
1946 – 1952. Stavba byla postavena
mimo vodní tok Labe a řeka byla při-
vedena až po jejím dokončení.

- objem jezové zdrže 1.199 mil.m
- kóta nominální hladiny ve zdrži

188.59 m n. m.
- zatopená plocha 0,31 km
- délka vzdutí 4.824 km
- spád hladin 1,90 m.
Plavební komora je umístěna při
pravém břehu toku. Je jednolodní,
o rozměrech 85 x 12 m, s minimální
hloubkou vody nad záporníkem vrat
2,85 m. Účelem a cílem projektu je
zvýšení bezpečnosti plavebního pro-
vozu na plavební komoře ve Velkém
Oseku a tím zvýšení bezpečnosti
plavebního provozu na celé středo-
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Charakteristická data vodního díla:

labské vodní cestě. Modernizace
plavební komory zajistí dlouhodo-
bou stabilizaci jejích zdí z hlediska
degradačních procesů i z hlediska
statické stability.
Stavebně technický průzkum pla-
vební komory v roce 2009 potvrdil
značná poškození konstrukčních
prvků komory způsobených erozí
materiálu. Současně byl stav beto-
nových stěn vyhodnocen jako zcela
neodolný účinkům mrazu. Průsaky
vody vlivem poškození stěn zne-
hodnocují stavební části komory.
Úvazové a ochranné prvky komory
svůj účel plní jen částečně. Na zá-

kladě těchto i dalších parametrů byl
provoz vyhodnocen jako nespoleh-
livý a rizikový.
Stavbu „VD Velký Osek, moderniza-
ce plavební komory“ financuje Ředi-
telství vodních cest ČR a zhotovite-
lem je sdružení SMP CZ a LABSKÁ
strojní a stavební společnost. Po-
stup výstavby je rozdělen na dvě čás-
ti, kdy vlastní rekonstrukce probí-
há během plánovaných plavebních
odstávek. První etapa proběhla
v loňském roce od 22. 9. 2014 do
18. 12. 2014 a druhá etapa proběh-
ne letos od 21. 9. 2015 do 23. 11.
2015.

V roce 2014 byla provedena sanace
zdí pravé strany plavební komory,
odbourání původní konstrukce pla-
vební komory v úseku délky
81,65 m. Vybouraná konstrukce zdi
se nahradila systémem prefabriko-
vaných panelů osazených ve dvou
na sebe navazujících řadách a při-
kotvených do původní konstrukce
zdi. Dále v loňském roce byla prove-
dena demontáž vrat a letos se vyrobí
a osadí nová poklopová vrata v hor-
ním ohlaví.
Ve druhé etapě budou provedeny
práce na ochranné jímce levobřežní
zdi. Bourání stávající konstrukce

levé zdi se bude provádět pod
ochrannou štětovnicové jímky. Vy-
bouraná konstrukce zdi se nahradí
systémem prefabrikovaných pane-
lů, tak jako u již provedené pravé
strany komory.
Byla zahájena výroba poklopových
vrat do horního ohlaví plavební ko-
mory, kterou zajišťuje náš partner ve
sdružení LABSKÁ, strojní a stavební
společnost. Po provedení všech sta-
vebních a provozních souborů bude
plavební komora připravena na kon-
ci letošního roku pro spuštění do
plavebního provozu.

Zdeněk Műller

Komora před rekonstrukcí

Vykládka panelů z lodi

Původní horní vrata před demontáží

Osazené prefabrikované panely

Pavel Tůma

ském roce v době odstávky provozu byla pla-
vební komora zahrazena a zcela vyčerpána.
V této době firma PORR, a. s. provedla opravu
spodní části levobřežní stěny. Stěna byla kom-
pletně vyfrézována a samozhutnitelným beto-

nem do systémového bednění zhotovena no-
vá. Dále firma provedla kompletní opravu dna
obou obtoků. Dna obtoků byla vybourána
a nově vybetonována. Během odstávky byla
provedena repase pístnic a došlo k výměně

agregátu pro ovládání horních a dolních vrat.
Repasi a modernizaci pohonů provedla firma
LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s. r. o.
Firma Soletanche ČR, s. r. o. zajišťovala v době
odstávky, ale i mimo ni, těsnící clonu z trysko-

vé injektáže za rubem zdi a provedla zkušební
tryskovou injektáž ve dně plavební komory
s vyhodnoceným měřením technologií CylJet.
Nadále se pracuje na rekonstrukci a moderni-
zaci objektu velína.

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ
SKUPINY SMP

DIVIZE 7

REGIONÁLNÍ ZÁVODY NA ZAČÁTKU ROKU 2015

náplní a zásobou práce. Každý závod si musel zajistit tech-
nické zázemí, rychle zahájit obchodní činnost, získat první
zakázky a v návaznosti na nárůst obratu pohotově doplňo-
vat personální obsazení závodu, a to při přísné kontrole na-

sídlem v Českých Budějovicích. V 2. polo-
letí 2014 pak přibyl Závod severní Morava
řízený panem Janem Kajanem se sídlem
v Ostravě. K 1. 1. 2015 byl založen nový Zá-
vod Vysočina a následně sloučen se Závo-
dem jižní Čechy v čele s panem Karlem Uh-
lířem se sídlem ve Žďáru nad Sázavou.

Stojíme na začátku roku 2015 a můžeme
již v této chvíli hodnotit uplynulý rok 2014.
Byl to pro všechny regionální závody rok
bezesporu velmi náročný. Budovali jsme
závody prakticky tzv. „od podlahy na zele-
né louce“, a to v počátcích v ryze základní
personální obsazenosti s nulovou výrobní

potřeba vytvoření solidního zázemí pro
podporu obchodní činnosti celé Skupiny
SMP v jednotlivých regionech České re-
publiky. Základním a podstatným úkolem
regionálních závodů je na základě kvalitní
obchodní a realizační činnosti budovat po-
stavení renomované regionální firmy.

V rámci organizační struktury Divize 7
vznikly k 1. 1. 2014 tři regionální závody,
Závod západní Čechy řízený ředitelem pa-
nem Václavem Vlčkem se sídlem v Plzni,
Závod severní Čechy řízený panem Pavlem
Cihlářem se sídlem v Mostě a Závod jižní
Čechy řízený panem Josefem Špilínkem se

Na začátku loňského roku vznikla v rámci
organizační struktury SMP CZ nová Divi-
ze 7 – regionální závody. Vznik této divize
byl vyvolán přirozenou potřebou naší firmy
reagovat na změnu rozložení objemu fi-
nančních prostředků ve veřejných zakáz-
kách – přesunu prostředků ze státního sek-
toru do krajské a obecní úrovně. Dalším
důvodem vzniku regionálních závodů byla
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Zateplení ZŠ Žlutice - výměna oken a nová fasáda

bíhajících režijních nákladů. Zároveň bylo
potřeba založit základy systému řízení a kont-
roly všech činností nově vznikajících závodů.
Byla to doslova „podnikatelská maturita“.

O to víc si musím vážit skutečnosti, že se Divi-
zi 7 podařilo, i přes rozdílné výsledky jednot-
livých regionálních závodů, splnit a v někte-
rých parametrech přeplnit parametry plánu
2014 a vytvořit solidní základ zásoby práce
do budoucnosti. Dík patří především pracov-
níkům Závodu západní Čechy, kteří byli těžiš-
těm tohoto úspěchu.

Základem úspěchu byla kvalitní obchodní
činnost – příprava nabídek. V souhrnu jsme

od počátku vzniku regionálních závodů do
současnosti podali 164 nabídek z nichž bylo
32 úspěšných. Na regionálních trzích musí-
me čelit masivní konkurenci a vítězné ceny
se díky současným jednokriteriálním para-
metrům veřejných obchodních soutěží pohy-
bují na hranici ekonomické efektivity. Proto
je velmi důležitá kvalitní a podrobná kalkula-
ce cen nabídek a riziková analýza, kterou mu-
sí každý regionální závod zvládnout.

Na začátku roku 2015 stojíme před velmi ná-
ročnými úkoly stanovenými plánem. Náš ob-
rat na regionálních trzích by se měl více než
ztrojnásobit a měli bychom samozřejmě fir-
mě přinést i očekávaný ekonomický výsle-

dek. Musíme se proto v začátcích roku na
všech závodech maximálně soustředit na
kvalitní marketing, obchodní činnost a tvor-
bu kvalitních zakázek a zejména, jak bylo již
výše řečeno, kvalitní analýzu nabídkových
cen a smluvních podmínek. Zároveň musí
každý závod zajistit perfektní řízení zakázek
v období realizace. Intenzivní obchodní a na-
bídková činnost a narůstající obrat regionál-
ních závodů sebou nese potřebu přijímání
nových techniků a dělníků. Budeme tak
schopni zaměstnat místní lidi a postupně se
tak stávat skutečně regionální domácí fir-
mou. Vzhledem k plánovaným úkolům zvýší-
me postupně počet zaměstnanců Divize
a závodů z 37 na 65. Z tohoto počtu plánuje-
me zaměstnat 28 dělníků.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že prioritou
pro rok je zvládnutí růstu regionálních závo-
dů ve všech oblastech činností. To byla, bude
a je nejtěžší kapitola v podnikání nejen ve
stavebnictví, ale v podnikání obecně.

Chtěl bych využít tuto příležitost a poděkovat
Vám všem, kteří pracujete na regionálních
závodech a Divizi 7. Vážím si velmi Vašich
výsledků za loňský rok a přeji Vám hodně
úspěchů, pracovní pohody a štěstí do bu-
doucnosti. Věřím, že se nám podaří složit dal-
ší „podnikatelskou maturitu“ i v letošním ro-
ce. Vedení Divize 7 a já osobně Vás budu ve
Vaší práci maximálně podporovat. Děkuji též
vedení naší firmy a všem podnikovým kole-
gům a spolupracovníkům za podporu naší
činnosti.

Jiří Bažata
Lávka přes Berounku v Hýskově u Berouna

PRŮMYSLOVÉ STAVBY
DIVIZE 8

MODERNIZACE ČISTÍRNY UHELNÝCH OPLACHŮ
V TUŠIMICÍCH

V loňském roce byla v období 6 –
12/2014 společností SMP CZ zreali-
zována v areálu lomu Dolů Nástup
Tušimice stavba „MODERNIZACE
ČISTÍRNY UHELNÝCH OPLACHŮ
V TUŠIMICÍCH“.
Investorem stavby byly Severočeské
doly.

Účelem rekonstrukce byla moder-
nizace stávajícího provozního ob-
jektu sloužícího jako čistírna od-
padních vod znečištěných uhelnými

oplachy vznikajícími z mytí techno-
logických zařízení drtíren. To spočí-
vá v instalaci nového technologic-
kého vybavení včetně drobných sta-
vebních úprav a v prostoru stávají-
cích sedimentačních nádrží k vybu-
dování nových technologických ob-
jektů (flokulační komory + sběrné
nádrže) s technologickým zaříze-
ním.

Celá uvažovaná soustava staveb za-
hrnovala stávající provozní budovu
s akumulační nádrží a suterénními
jímkami. Flokulační stanice a ote-
vřené sedimentační nádrže s navr-
hovanými technologickými objekty

a novými trubními vedeními slouží
jako čistírna uhelných oplachů vzni-
kajících v prostorech drtírny a dále
oplachy venkovních ploch pod paso-
vými dopravníky.
Princip provozního řešení a techno-
logie výroby spočívá v tom, že do
nově vybudovaných technologic-
kých objektů na jejichž počátku je
umístěna flokulační komora, je přes
česla, zachytávající velmi hrubé ne-
čistoty, přivedena znečištěná pro-
vozní oplachová voda. Flokulační
stanice plní funkci přípravy floku-
lantu. Ten je v potřebném množství
automaticky dávkován do přitékají-
cí odpadní vody. Flokulační stanice

je tak objekt společný pro obě nádr-
že N1 i N2.
Ve flokulační komoře dojde che-
mickou cestou k vyvločkování zá-
kladních nečistot. Voda je pak z této
komory odvedena do přilehlé nádr-
že (alternují spolu N1 jižně od Lužic-
kého potoka a N2 severně od Lužic-
kého potoka), kde dojde ke kýžené
sedimentaci znečištění. Na opač-
ném konci sedimentačních nádrží
je voda jímána do sběrných nádrží
a odtud čerpána do objektu provoz-
ní budovy.
V provozní obslužné budově jsou
umístěny další technologická zaří-
zení pro čerpání a mikrosíta ke ko-

nečnému dočištění vody. Voda je
pak umístěna v akumulační nádrži,
odkud je dle potřeby čerpána do are-
álového vodovodního řadu užitkové
vody, případně je vedena nadlimit-
ním přepadem do Lužického poto-
ka. Do Lužického potoka se tak do-
stane až voda, která prošla komplet-
ním procesem čištění. Na odvodu
vody do potoka je umístěn měrný
parshallův žlab pro měření průtoku
nadbilančních vod.

Vzhledem k tomu, že vybudování
technologických objektů probíhalo
v prostoru bezpečnostního pásma
VVN 110 kV, bylo nutné zvolit pre-
fabrikovaný systém stavby objektů
flokulační stanice a sběrných nádrží

Oprava mostku ev. č. 20-009 u obce Teplička

Rekonstrukce mostu přes Ohři v Sokolově
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DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

ARKO
KANALIZACE OKRUŽNÍ ULICE PROSTĚJOV - III. ETAPA

Stavba kanalizace byla zahá-
jena v červnu 2014 a v sou-
časné době probíhají výko-
pové práce na ulici Okružní
a dokončení Mlýnského náho-
nu. Termín dokončení kom-
pletní stavby je květen roku
2015.

Zhotovitelem stavby je naše
společnost ARKO TECHNO-
LOGY a investorem je společ-
nost Vodovody a kanalizace
Prostějov.
Projektovou dokumentaci
zpracoval Ing. Jiří Rozehnal –
ROCOM a provozovatelem
kanalizace je společnost Mo-
ravská vodárenská.

Stavba je součástí III. etapy
výstavby kanalizace a nava-
zuje na již dokončenou I. a II.
etapu výstavby, kterou jsme
prováděli společně ve sdru-
žení s firmou SMP CZ.

Trasa kanalizace začíná na
ulici Dolní za protlakem
z 2. etapy křížícím vozovku
nájezdu na komunikaci R 46 a
končí na ulici Lidické ve stá-
vající revizní šachtě NS20.

Po vytyčení nové trasy kana-
lizace bylo zjištěno, že prove-
dení kanalizace brání stávají-

Stavba se skládá z těchto
objektů:
SO 05.2 - Kanalizace Okruž-
ní ulice úsek ul. Dolní – Li-
dická

cí stromy a proto jsme nemohli provádět práce od
začátku trasy, ale zahájili jsme výkopové práce upro-
střed s pokládkou sklolaminátového potrubí SU-
PERLIT DN 1400/SN 10000. Vznikl nám problém,
kam přečerpávat odpadní vody ze stávajících přípo-
jek, když byla stávající stoka cca o metr výše než no-
vá kanalizace a propojení na stávající stoku nemoh-
lo být provedeno. Vyřešili jsme to zřízením provizor-
ní šachty a nonstop přečerpáváním splašků. V kři-
žovatce ulic Okružní a Jezdecká byl profil stoky redu-
kován na DN 1200. Kanalizace od Jezdecké ulice
byla provedena z kameninových bezhrdlových trub
DN 1200 CreaDig.
S ohledem na stávající zeleň byl v projektu na začát-
ku trasy navržen a následně proveden protlak v dél-
ce 37,5 m z odstředivě litého sklolaminátového po-
trubí SUPERLIT určeného k protláčení DN1400/
2,8 m, kruhová tuhost SN 35 625 pro tlačnou sílu
400 t. Trasa nové stoky byla vedena v těsném sou-
běhu se stávající stokou DN 600 až po Dvořákovu
ulici jako suchovod. Na konci ulice Dvořákovy byla
přepojena stávající stoka do nové vybudované stoky
a odpadní vody byly ze stávající kanalizace přečer-
pávány do již nového úseku kanalizace. Problémem
při realizaci bylo umístění stávajících sítí, které ne-
odpovídaly skutečnosti a musely se překládat. Dále
se výkopové práce prováděly v chodníku v blízkosti
panelových domů, kde se muselo použít zkrácené
3 m potrubí kvůli délce výkopů, manipulaci a mož-
nosti osazení.

V rámci rekonstrukce soutokové šachty v roce 2014
bylo provedeno:

SO 09.1 – Rekonstrukce Mlýnského náhonu

odstranění nánosu ze dna soutokové šachty,
odstranění nebo upálení stávajících štětovnic ve

dně šachty a vybourání betonové hrázky v čele pro-
pustku pod drahou ČD,

betonáž opěrných zdí s využitím stávajících boč-
ních štětovnic.

A v roce 2015 zbývá dokončit:

osazení odpadního potrubí z odlehčovací komory
V1B a osazení zpětné koncové klapky DN 1000,

betonáž části dna soutokové šachty,
zásyp zbývající části dna soutokové šachty lomo-

vým kamenem s vyklínováním a úpravou dna do
potřebného spádu,

zpevnění břehů dlažbou z lomového kamene na
cementovou maltu a zřízení přístupového schodiš-
tě k okraji šachty,

zřízení ochranného zábradlí a oplocení z drátěné-
ho pletiva kolem objektu.

Účelem objektu byla výstavba místní účelové komu-
nikace a zpevněné plochy, jejichž spodní stavba bu-
de vybudována v předstihu a bude sloužit jako pří-
jezd na staveniště objektů SO 07 a SO 09.1.
Trasa komunikace byla vedena v zelené ploše za-
rostlé nízkými náletovými dřevinami.
Podkladní vrstvy navržené komunikace sloužily
v předstihu jako příjezdová cesta na staveniště ob-
jektu SO 07.

Trasa kanalizace začíná
napojením na novou
stoku „J“ (SO 05.1) v uli-
ci Letecká, pokračuje
v místní komunikaci
pod vozovkou a dále
pak protlakem pod dra-
hou ČD směrem ke stá-
vající stoce DN 1200 po
levém břehu Mlýnské-
ho náhonu.

SO 09.2 – Příjezdová komunikace a manipulační
plocha

SO 07 - Zaústění od-
lehčení do Mlýnského
náhonu

SN1 a SN2. Prefabrikáty byly dopra-
veny na místo určení a usazeny na
pozici v plánovaných odstávkách
VVN 110 kV. Práce byly řízeny pod
dozorem v souladu s technickými
nařízeními a organizačními opatře-
ními k zajištění bezpečnosti práce
na elektrických zařízeních nebo
v jejich blízkosti tzv. „B“ příkazem.
S ohledem na skutečnost, že se jed-
ná o vodotěsné prefabrikované nádr-
že, byl zvolen systém tzv. zvonového
lití vodostavebního betonu, hutně-

Jiří Kratochvíl
Pohled na dokončenou nádrž N2

ného vysokofrekvenční vibrací. To
ve výsledku zajišťuje, že stavební
objekty jsou bezespáré a zcela vo-
dotěsné a nevyžadují žádnou do-
datečnou hydroizolaci. Dodávku
a montáž prefabrikátů vzhledem
k jejich specifickým rozměrům
(8 460 x 3 060 x 1 900) zajišťovala
společnnost BETONBAU, s. r. o.

Vzhledem k nutnosti zachování pro-
vozu stávající čistírny mourových
vod bylo nutné stavbu rozčlenit do

tří dílčích etap výstavby.
Prvotním cílem bylo zprovoznění
nádrže N2 tak, aby N1 mohla praco-
vat v přechodném stavu do doby
než bude zprovozněna technologie
v úseku nádrže N2.
Dalším předpokladem pro zdárné
dokončení díla bylo odstrojení pro-
vozní budovy (zbavena technologie
vyjma elektrorozvaděčů). Maximál-
ní doba pro zprovoznění nádrže N2
a N1 byla z provozních důvodů sta-
novena pro každou nádrž jednotlivě

na 6 týdnů. Vnitřní stavební úpravy
v provozním objektu byly provedeny
před instalací nové technologie, při-
čemž nové technologické prostupy
pro potrubí byly prováděny až v oka-
mžiku instalace technologie, pro
dosažení přesného umístění v ob-
jektu.

V průběhu realizace jsme se potý-
kali s řadou technických změn.
I přes tuto skutečnost byla stavba
dokončena v plánovaném termínu
k celkové spokojenosti cílového zá-
kazníka.

Osazení flokulační stanice na pozici Osazení SN2 na pozici



Pro výstavbu nové odlehčovací komo-
ry, nebo rekonstrukci stávající komo-
ry V1B bylo ve vozovce na ulici Letec-
ká nedostatek místa a proto byla pro
novou odlehčovací komoru vybrána
lokalita na pravém břehu Mlýnského

náhonu mezi tratí ČD Nezamyslice –
Olomouc a silnicí R 46. Zrušená od-
lehčovací komora V1B po úpravě dá-
le slouží jako soutoková šachta. Nová
jednotná kanalizace DN 1400, pře-
vedená protlakem pod dvoukolejnou

dráhou ČD je napojená na novou od-
lehčovací komoru, větev jednotné
kanalizace DN 1000 vedená z odleh-
čovací komory je napojená na stáva-
jící stoku DN 1200. Odpad ředěných
vod z odlehčovací komory DN 1000
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Rok 2014 byl pro společnost Freyssinet CS
v mnoha směrech přelomový.
Jelikož se striktně řídíme celoskupinovým hes-
lem „safety first – bezpečnost na prvním místě“,
musím i já při hodnocení začít tím, co považuje-
me spolu s ekonomickými výsledky společnosti
za prioritu. V rámci roku 2014 se nám podařilo
dosáhnout nulové úrazovosti, což vnímáme jako
dobrý signál a tento ukazatel, na rozdíl od násle-
dujících, nehodláme v dalších letech nikterak
navyšovat.

Nyní k dalším výsledkům. Od založení společ-
nosti v roce 2011 vstupem druhého akcionáře
Soletanche – Freyssinet, jsme zaznamenali
v uplynulém roce nejvyšší dosažený obrat přesa-
hující hranici 200 miliónů CZK. Toto bylo realizo-

váno na 91 aktivních zakázkách na našich hlav-
ních aktivitách – předpínání, sanacích, ložiscích
a na hydroservisu. Zakázky, které k dosaženému
obratu firmy přispěly měrou největší, jsou za ob-
last předpínání: stavební objekty realizované na
úseku D1 Jánovce – Jablonov pro Stavby Mostov
Slovakia a společnost Eurovia. Pro SMS jsme dá-
le realizovali práce na mostu v Trenčíně a pro Eu-
rovii dokončili další dva objekty na úseku D1 Fri-
čovce – Svinia. Za oblast sanací byl největší ob-
jem prací proveden na stavbě ÚV Plzeň pro ob-
jednatele Mota-Engil, pro SMP CZ to byly práce
na zakázkách Břeclav – Kančí obora a ÚV Plav. Za
oblast ložisek byla největší realizovanou akcí do-
dávka na již zmíněný úsek D1 Jánovce – Jablonov
na Slovensku.

FREYSSINET
... A JEHO ROK 2014

D1 - Jánovce Jablonov SO 213

Petr Kalabis

Jánovce Jablonov SO 217 - napínání volných kabelů

Trenčín SO 202 most přes Váh

vyúsťuje do otevřené části Mlýnské-
ho náhonu.
Na novou jednotnou kanalizaci DN
1400 se napojuje odpad ze stávající
zrušené komory V1B DN 1000 a také
stávající funkční stoka 800/1200Ø

(pomocí přechodu z a
DN 1000).

Stavba se nadále realizuje a spěje ke
zdárnému dokončení.

Ø 800/1200 n

Radek Boráň

Ve své práci se samozřejmě permanentně potýkáme
s různorodými problémy, z nichž některé mají obecnou
platnost. Zejména bych zdůraznil, že se vzhledem k širo-
kému spektru nabízených služeb naší společností setká-
váme s různými objednateli s rozličnou platební morál-
kou. S velkou částí problémů jsme si dokázali úspěšně
poradit, ale mohu říci, že přechod slovenské firmy Dopra-
stav do režimu řízené restrukturalizace nás i přes naše velké úsilí, ekonomicky výrazně
zasáhl. Na negativní dopady zmíněných případů v platební morálce jsme reagovali dů-
slednějším prověřováním našich budoucích obchodních partnerů a stanovením pravidel
pro průběžné sledování plateb.

Do roku 2015 vstupujeme s plánem s obdobnými ekonomickými ukazateli, kterých jsme
dosáhli v roce předchozím. Předpokládáme, že i zakázková činnost bude stejně jako
v roce 2014 směřovat velkým dílem na Slovensko, kde budeme soutěžit o velmi zajímavé
projekty na D3 a D1. Předpokládáme též, že se navýšení rozpočtu SFDI projeví
i ve vyšší nabídce zakázek na trhu tuzemském.



OK Třebestovice

REGENERACE BENEŠOVY TŘÍDY V HRADCI KRÁLOVÉ
1. ETAPA

Společnost OK Třebestovice se podílela na
stavbě „Regenerace Benešovy třídy v Hradci
Králové – 1. etapa“. Předmětem naší dodávky
byla výroba a montáž ocelové konstrukce pylo-
nu s příčným zastřešením nad spojovacím
koridorem pro pěší mezi oběma stranami uli-
ce.

Pylon je tvořen čtveřicí dominantních sloupů
výšky cca 18 m uspořádaných do dvojic, které
jsou v podélném směru od sebe odkloněny ve
tvaru písmene V a v příčném směru jsou nao-
pak rozkročeny ve tvaru písmene A. Sloupy
jsou umístěny v prostoru centrálního jezírka
na betonových základech a mají proměnný
průřez svařený z plechů do krabice s proměn-
nou výškou i šířkou. Středové sloupy pylonu
vynášejí dva symetrické polorámy s rozpo-
nem cca 33 m a převislými konci vyložení cca

Popis konstrukce

8,5 m, které zasahují až nad stříšky přiléhající
k obytným domům. Příčle rámů jsou navrženy
z uzavřených plechů svařovaných obdélníko-
vých průřezů proměnné výšky a na vrchu vy-
tvořeným skrytým žlabem. Jsou vždy ve dvou
místech vyvěšeny pomocí systémových pře-
depnutých nerezových táhel ze středových
sloupů. Stojky polorámů jsou také navrženy
z uzavřených z plechů svařovaných obdélní-
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kových průřezů proměnné výšky. Mezi podél-
nými polorámy je navrženo zastřešení z na-
pnutých plachet, které se budou cca po
4,25 m opírat o příčné oblouky z válcovaných
skroužených trubek a podélné okraje budou
vypnuty pomocí lan. Všechny čtyři dvojice
sloupů a rámů jsou příčně propojeny příčlemi
z kruhových trubek.

Montáž pylonu jeřábem a vysokozdvižnou plošinou

Montáž konstrukce
Montáž konstrukce pylonu probíhala v něko-
lika etapách a byla komplikovaná z důvodu
nutnosti zachování provozu pod částí monto-
vané konstrukce. Z tohoto důvodu musela
montáž probíhat v nočních hodinách, kdy by-
lo možné komunikaci krátkodobě uzavírat.
V předstihu byly zřízeny podpěrné konstrukce
středových pylonů u základový patek. Svařený Daniel Skura

pylon se pomocí autojeřábu zvedl z vodorov-
né polohy do projektové polohy a zafixoval se
na podpěrné konstrukci. V další fázi byly osa-
zeny podélné průvlaky, a to opět na provizorní
podpěrné konstrukce. Na připravené kotevní
plechy se osadily zadní stojky. Dále se osadily
poslední díly průvlaků. Jednotlivé díly byly
montážně sešroubovány a po vyrovnání kon-

strukce definitivně svařeny. Po svaření kom-
pletních průvlaků se osazovaly jednotlivé příč-
né oblouky.
Kompletně sestavená a svařená konstrukce
se pomocí podpěrných věží ustavila do pro-
jektové polohy. Poté se začaly osazovat jed-
notlivé závěsy. Nejdříve závěs mezi pylony
a následně ostatní. Nakonec proběhla rektifi-
kace sil v závěsech a geodetická kontrola geo-

Dokončená montáž konstrukce Dvojice dominantních sloupů

metrie konstrukce. Poslední činností bylo pro-
vedení vrchního sjednocujícího nátěru ocelo-
vé konstrukce.

Konstrukce pylonu tvoří zajímavou dominan-
tu Benešovy třídy v Hradci Králové a mimo
estetické plní i praktickou funkci.

PREFA PRO
STŘEŠNÍ VAZNÍKY PRO HALU REXAM

V INDUSTRIÁLNÍM PARKU DÝŠINA

Naše dceřiná společnost PREFA PRO pro halu
REXAM - P1 v industriálním parku Dýšina vyrobila
prefabrikované střešní sedlové vazníky. Investorem

stavby je Rexam Beverage Can Czech Republic
a odpovědným projektantem dílčího objektu je Sta-
tica Plzeň.

Stavebně konstrukční řešení haly
Hala je tvořena vetknutými sloupy uzavřeného pro-
filu, na kterých jsou uloženy vazníky tvořené masiv-

nějším horním pasem z uzavřeného
systémového profilu a dolním pří-
mým taženým pasem zavěš

vzdálenost vazeb
je 6 m, rozpětí jednotlivých lodí je
27.375 + 20.75 + 27.375 m a přístav-
ba 6 m. Výška hřebene je 12,26
a 11,56 m.
Prefabrikované vazníky o rozměrech
27,325 m (délka), 3,251 m (výška ve
hřebenu) a 0,4 (tloušťka v „hlavě
a patě“) a hmotnosti

-

v naší prefě Brandýs nad Labem

eným
na svislicích. Osová

28 tun byly
vyrobeny ze samozhutnitelného be
tonu SCC35/45 XC2, výztuž B500B

.

František Kozel

Výroba pylonu ve výrobně Noční montáž Montáž pylonu s polorámy
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STAVBY MOSTOV SLOVAKIA

UKONČENIE DIELA REKONŠTRUKCIA DOMU TRADIČNEJ ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY V ROŽŇAVE

V decembri sme úspešne ukončili dielo „Re-
vitalizácia NKP na Betliarskej ulici č. 8 v Rožňa-
ve - Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer“.
Stavbu s plánovaným rozpočtom 880 tis. EUR
bez DPH sme realizovali v združení SMS
a NORTH EAST, kde sme boli lídrom združenia
so 66 % podielom.

Užívateľom a prevádzkovateľom stavby je Ge-
merské osvetové stredisko Rožňava. Zriaďova-
teľom Gemerského osvetového strediska je
Košický samosprávny kraj, ktorý bol zároveň
investorom. Stavba bola spolufinancovaná zo
zdrojov Európske Únie. Základná funkcia stav-
by je kultúrnospoločenská. Rekonštrukciou
pôvodnej budovy, ktorá je národnou kultúrnou
pamiatkou zapísanou v Zozname kultúrnych
pamiatok ako Spolkový dom, sa sledovalo na-
jmä oživenie remeselnej tradície vytvorením
tradičných remeselných dielní (napr. hrnčiar-
ska, tkáčska či čipkárska). Pre tento účel bude

v objekte zriadená aj stála expozícia Tradičné
ľudové remeslá na Gemeri. Súčasťou projektu
je aj obnovenie činnosti kina zo 60. rokov v po-
dobe modernej kinokaviarne či vytvorenie záze-
mia pre amatérske folklórne skupiny. Rekon-
štrukcia objektu zahŕňala aj zabudovanie pod-
krovných priestorov a ich využitie na adminis-
tratívu, sklady, miestnosti lektorov a ubytova-
nie pre príležitostných hostí.

Začiatok stavby bol pôvodne stanovený na au-
gust 2013 a ukončenie stavby sa predpokladalo
v júli 2014. Ako to už v poslednej dobe býva zvy-
kom stavenisko sme prevzali s mesačným one-
skorením t.j. 4. 9. 2013. Priebeh výstavby nebol
jednoduchý, nakoľko aj tu sa potvrdilo, že 60 %
zo všetkých nedostatkov, ktoré vzniknú pri vý-
stavbe je zapríčinených nedopracovanou pro-
jektovou dokumentáciou. Z toho vyplývalo cel-
kovo až 5 dodatkov k zmluve o dielo a 2 nové
zmluvy z priameho rokovacieho konania na na-
viac práce. Vďaka tomu sa predĺžil termín vý-
stavby o 5 mesiacov.

Objekt domu tradičnej ľudovej kultúry je samo-
statne stojaca prízemná budova situovaná na
severnom okraji historického jadra mesta
Rožňava. Budova je umiestnená na mierne sa
zvažujúcej parcele s hlavnou fasádou oriento-
vanou smerom na západ k Betliarskej ulici,
s hospodárskym dvorom uzatvoreným muro-
vanou ohradou a átriom. V strede hospodár-
skeho dvora je mohutný platan. Budova bola
postavená v roku 1907 v historizujúcom slohu,
na pôdoryse tvaru U. Nosnou konštrukciou je
murivo z plných pálených tehál. Strecha nad
celým objektom je sedlová s valbami, kon-
štrukciu krovu tvorí stojatá stolica. Strešnou
krytinou je keramická pálená škridla. Uličná
západná fasáda, hlavné priečelie je riešené ako
symetrická trojdielna kompozícia. Je bohato
zdobená štukami, klenáky nadokenných obl-
úkov sú doplnené hlavičkami gréckej bohyne
Pallas Atény. Nad strednou časťou uličnej fa-

sády je murovaný štít s nikou, do ktorej sa
umiestňuje kamenná plastika. Bočné časti
mierne ustupujú dozadu. Zdvojenými oknami,
s rovným ostením, dopĺňajú kompozíciu. Štu-
kovú výzdobu majú jednoduchšiu. Nárožia
uličnej fasády sú zvýraznené bosážou. Ostatné
fasády sú bez štukovej výzdoby. Zastavaná plo-
cha objektu je 719 m , a úžitková plocha cel-
kom je 1 149 m .

Predmetom stavby bola kompletná rekon-
štrukcia objektu vzhľadom na jeho nevyhovuj-
úci celkový technický stav. Zároveň sa rekon-
štrukciou sledoval zámer zabudovania pod-
krovných priestorov do objektu, tak aby boli
vytvorené nové najmä administratívne priesto-
ry.

Vzhľadom na nevyhovujúce tepelnotechnické
vlastnosti obvodových konštrukcií bola fasáda
budovy zateplená z vonkajšej strany po celom

obvode okrem uličnej fasády, ktorá má bohatú
štukovú výzdobu a bosáž. Rekonštrukcia sa ne-
dotýkala základových konštrukcií. Pod podla-
hou sály je vybudovaný nový kanál pre potrubie
ÚK a VZT. Nové deliace konštrukcie na prízemí
sú murované z tehál hrúbky 115 mm, v podkro-
ví z protipožiarneho sadrokartónu. Existujúce
drevené trámové stropy nad prízemím ostali
pôvodné a nad ne sa zrealizovali nové stropy
z plechodosky. Všetky nášľapné vrstvy boli vy-
menené za nové. Krov v západnej časti budovy

ostal pôvodný nakoľko je v zachovalom stave.
Ostatná časť krovu sa musela z dôvodu znač-
ného poškodenia vymeniť. Viditeľné časti kro-
vu sú natreté protipožiarnym náterom. Okná
boli nahradené kópiou jestvujúcich drevených
dvojitých okien s nahradením jednoduchého
zasklenia izolačným dvojsklom Vonkajšie para-
pety okien sú z medeného plechu, vnútorné sú
drevené. Rovnako boli vymenené všetky dvere,
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okrem vstupných dverí do sály, ktoré sú repa-
sované. Nové dvere tvarovo aj materiálovo vy-
chádzajú zo zachovaných pôvodných.

V súčasnosti je stavba odovzdaná investorovi,
skolaudovaná a pripravuje sa oficiálne otvore-
nie s kultúrnym programom. Pevne dúfame, že
rekonštrukciou a modernizáciou objektu Do-
mu tradičnej ľudovej kultúry v Rožňave sa pre-
zentácia kultúrneho života a ľudových tradícií
na Gemeri zatraktívni a budova bude dobre slú-
žiť návštevníkom expozícií ako aj prevádzkujú-
cim pracovníkom Gemerského osvetového cen-
tra.

VODOHOSPODÁRSKE STREDISKO VÝCHOD
PO PRVOM ROKU SVOJEJ EXISTENCIE

Z cieľom posilniť svoje regionálne zastúpenie
a byť bližšie k príprave a realizácii stavieb naša
spoločnosť na jar minulého roka vytvorila nové

samostatné stredisko pre realizáciu vodohos-
podárskych stavieb so sídlom v Prešove. Regi-
ón Východného Slovenska pritom predstavuje
perspektívny stavebný trh vzhľadom na lepšiu
dostupnosť finančnej podpory zo zdrojov EÚ
pre mestá a obce na realizáciu svojich rozvojo-
vých zámerov v oblasti infraštruktúry.

Počas roka 2014 sa v rámci vodohospodárske-
ho strediska realizovali 3 stavby. Prvou bola
Úprava Drienického potoka – Drienica protipo-

vodňová ochrana s celkovým rozpočtom 681
tis. EUR. Stavba bola úspešne realizovaná v ob-
dobí 7 mesiacov od marca do septembra, dielo
bolo kolaudované v novembri. Veľkú zásluhu na
úspešnej realizácii diela mala silná osobná an-
gažovanosť vedúceho strediska Alexandra Mac-
ka, tohto času už technického námesníka SMS.

V mesiacoch jún a júl sa v krátkej časovej ná-

slednosti začala realizácia ďalších dvoch vodo-
hospodárskych stavieb – kanalizácie v obciach
Šamudovce, Krásnovce a kanalizácie v obciach
Valaliky, Geča. Obidva projekty realizujeme
v združeniach s partnermi EKO SVIP, TuCON
a K & K Technology. Náš podiel v združeniach na
oboch stavbách je zhodne 28 percent. Celková
dĺžka novej kanalizačnej siete vrátane domo-
vých prípojok, ktorú realizuje Stavby Mostov
Slovakia je pritom celkom 9,4 km, z toho 7,3 km
na stavbe Valaliky a 2,1 km na kanalizácii a prí-
pojkách v Šamudovciach.

Na stavbe kanalizácie pre obce Šamudovce
a Krásnovce je náš podiel na rozpočtových ná-
kladoch 1 067 mil. EUR, pričom rozpracovanosť
na konci roka bola 51 percent. Predpokladaný
termín ukončenia stavby v Šamudovciach je
máj 2015.

V priebehu od júla do decembra sa na stavbe
kanalizácie Valaliky, Geča podarilo realizovať
výstavbu celkom 3,5 km potrubia kanalizácie
a domových prípojok. Celkový objem fakturá-
cie v roku 2014 na tejto stavbe bol pritom cel-
kom 1,14 mil. EUR.

Na začiatku decembra 2014 naše stredisko
úspešne obstálo v audite systému riadenia kva-
lity stavebnej výroby, environmentálneho ma-
nažmentu a manažmentu bezpečnosti, čím sa
certifikácia systémov riadenia kvality podľa
noriem ČSN EN ISO/IEC 17021 pre našu spo-
ločnosť SMS rozšírila aj na realizáciu vodohos-
podárskych diel.

Kolektív nášho „mladého“ strediska aktuálne
pozostáva celkom z 10 pracovníkov: piatich vý-
robných pracovníkov, dvoch stavbyvedúcich,
ekonóma strediska, asistentky a vedúceho stre-
diska. Kancelária strediska je geograficky stra-
tegicky umiestnená v meste Prešov, v areáli PA-
LA CENTRUM na Volgogradskej ulici.

Aj vzhľadom na vnímaný vysoký potenciál regi-
ónu Východného Slovenska pre ďalší rozvoj
a rast našej spoločnosti, je úspešná realizácia
hore uvedených vodohospodárskych stavieb
pre náš výrobný tím veľkou výzvou a príležitos-
ťou.

František Kaššai



ROK A VÍCE POTÉ

NA VLTAVU SE VRACÍ ATRAKTIVNÍ BYZNYS

Loni měla svou premiéru nová pla-
vební komora v Hluboké nad Vltavou.
Ta umožnila doplout z Českých Budě-
jovic až k Hněvkovické přehradě. Tra-
sa dlouhá více jak třicet kilometrů se
v letošní sezóně stane pro výletní par-
níky opravdovým hitem. Letos na pře-
střižení pomyslné pásky čeká nový
sportovní přístav, který v poměrně
krátkém čase vznikl na místě nevyu-
žívaného meandru u levého břehu
Vltavy pod hlubockým zámkem.
V přístavu najde stání 73 malých pla-
videl a jedna velká osobní loď.
Přístav Hluboká nad Vltavou díky své-
mu umístění v neopakovatelné atmo-
sféře bývalého řečiště a úchvatného
výhledu na zámek, podpoří turistický
ruch nejen ve městě, ale i v celém ji-
hočeském regionu. Investor, Ředitel-
ství vodních cest, předpokládá, že se
toto místo stane hojně navštěvova-
ným cílem turistické plavby na vltav-
ské vodní cestě. Předpokládá se, že
horní tok Vltavy bude v sezóně využí-
vat 200 tisíc milovníků řeky. Pro zají-
mavost připomeňme, že jen populár-

ním Baťovým kanálem projede ročně
sedmdesát tisíc lidí. Dobře se ví, že
třeba v Holandsku nebo ve Francii
z života kolem kanálů a řek profitují
celé regiony. Počet soukromých pla-
videl totiž i v Česku stále roste. Hlu-
boká nad Vltavou zkrátka přiláká do
nového přístavu další zástupy turistů,
kteří budou moci ocenit to, co jim
umožní vodní doprava, a to neopako-
vatelný pohled z vodní hladiny ro-
mantické řeky. Vydáte li se třeba smě-
rem k Hněvkovické přehradě spatříte
absolutně panenskou přírodu, vlevo
starou zámeckou oboru a vpravo Po-
nešickou oboru, stojí to zato.
Největší sportovní přístav v Čechách
pokryje různé typy plaveb, které se
budou už brzy na hornovltavské vod-
ní cestě odehrávat, zajistí nejen krát-
kodobé stání pro řekou putující malé
lodě, ale i domovskou adresu malých
plavidel, až po velké osobní lodě
z pravidelných či rekreačních linek.
Přístav všem plavidlům umožní stan-
dardní napojení na rozvod elektrické
energie, přístup k vodě a počítá i se

službou pohodlného spouště-
ní lodí na vodní hladinu.
Jak probíhala výstavba přísta-
vu, kterou realizovala Divize 5
pod taktovkou stavbyvedou-
cího Jana Hamety. Přibližme,
že se jednalo o největší inves-
tici v Hluboké za posledních
dvacet let.
Přístav vznikl na místě mean-
dru, zbyl po původním korytě
Vltavy, kudy řeka tekla do tři-
cátých let minulého století.
Uprostřed bahniště po ní zů-
stal jen náhon pro přívod vody
k malé vodní elektrárně v loka-
litě Hamry a pro historické
čerpadlo, které dopravovalo
závlahovou vodu do zámec-
kých zahrad. Jen aby se stave-
niště vyčistilo, bylo nutné vy-
vézt tisíce kubíků bahna. Stav-
ba byla zahájena v lednu 2013
a kromě vymodelování přísta-
vu se dvěma spojenými vod-
ními bazény o hloubce 1,8 až
2,5 metru zahrnovala úpravy
břehů včetně výstavby pří-
stavních zdí a vybudování pev-
ných i plovoucích mol a lávek.
Jak už bylo řečeno v přístav-
ním bazénu je v současné do-
bě k dispozici 73 stání pro ma-
lá plavidla do délky devíti
a dvanácti metrů, eventuelně
72 stání pro malá plavidla plus
osobní loď o maximálních roz-
měrech 5,5 x 26,5 m a jedno
stání pro osobní loď o max.
rozměrech 5,6 x 44 m.
Pozemní část přístavu tvoří
přístavní molo – nábřeží, pří-
stavní molo u rampy pro zavá-
žení plavidel, rampa pro zavá-
žení plavidel, vjezdový objekt,
zdvižná lávka, stání osobních
lodí v přístavu.
V plánu je výstavba budovy
kapitanátu. Dominantou a nej-
složitější částí díla je 12 m širo-
ký vjezdový objekt do přístavu
s hradícími deskami, které
v případě dvacetileté vody bu-
dou osazeny do drážek. Speci-

álně pohyblivou lávku, jejíž svislý po-
sun umožňují čtyři hydraulické válce,
teď najdete ve spuštěné poloze jen
2,5 m nad hladinou, aby ji mohli poho-
dlně využívat chodci a cyklisté. Pro
podplutí lodí se její podjezdná výška
může lehce zvýšit až na 5,25 m. Jak už
bylo připomenuto, přístav umožňu-
je standardní napojení plavidel na
rozvod elektrické energie a vodu
a spouštění lodí na vodní hladinu.
Z kdysi nevzhledné zátoky je dneska
malebné a bezpečné kotviště.
Další novinkou, kterou už na jaře uví-
tají zejména milovníci cyklistiky a in-
line bruslení, bude i nová cyklostezka
kolem přístavu. Ta se u hlubockého
sportoviště napojí na současnou tra-
su z Českých Budějovic a povede pří-
mo po břehu řeky kolem budoucího
přístavu, koupaliště až k mostu, za
nímž vyústí na cyklostezku na Purka-
rec a dále Týn nad Vltavou. Cyklisté
tak nebudou muset jezdit po hlavní
silnici jako doposud. Ale to už bude
v režii města. Stejně tak jako nové
parkoviště s kapacitou necelé pade-
sátky osobních vozů. Přístav a jeho
součásti jsou napojeny na pozemní
komunikaci II/146.
Město už také vykoupilo od soukro-
mých vlastníků potřebné parcely.
„Jde o zemědělské pozemky navazu-
jící na lanové centrum a minigolf.
Okolo nich půjde cyklostezka smě-
rem k přístavu,” upřesnil starosta Hlu-
boké Tomáš Jirsa.

Sportovní přístav by měl být plně
zprovozněn už za pár týdnů. Podle
investora stavby zatraktivní nový pří-
stav jihočeské městečko.
Nakonec dejme slovo ing. Janu Bu-
kovskému z Ředitelství vodních cest
ČR: „Zhotovitel přístavu se s originál-
ní stavbou dobře vyrovnal a nový pří-
stav tak vyrostl přesně dle našich oče-
kávání. Oproti jiným stavbám zejmé-
na plavebních komor a prohloubení
koryt pro vytvoření plavební dráhy na
Vltavě v jižních Čechách se jednalo
o něco zcela jiného. Stavba probíhala
v citlivém prostředí turistické a pa-
mátkové lokality, kdy původní rame-
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no řeky bylo nutné uzavřít, odvést
obrovské množství bahnitých nápla-
vů a na vzniklém místě umístit pří-
stavní mola. Většina stavby je nyní
„pod vodou“, na hladině plavou dře-
věná přístavní mola a tak nejvýraz-
nější jsou objekty vjezdového objek-
tu se zdvižnou lávkou pro pěší a cyk-
listy, v České republice použité v této
formě poprvé. Druhým výrazným ob-
jektem jsou nábřežní zdi u silnice pod
zámkem, které mají povrch ze žulo-
vého kamene a díky pečlivé práci zho-
tovitele věříme, že velmi brzy nikdo
nepozná, že zde nikdy nebyly.
Přístav zatím reálný provoz neokusil,
protože byl dokončen na podzim
2014. Nyní jeho prostory využívají
dvě osobní lodě k ochraně před pří-
padnými povodněmi mimo sezónu.
Život zde naplno začne letos v květ-
nu, kdy bude slavnostně přístav ote-
vřen a začne sloužit veřejnosti. Již
dnes registrujeme vážný zájem o ob-
sazení téměř třetiny kapacity a věří-
me, že již tuto sezónu bude tvořit já-
dro turistiky na jihočeské Vltavě. Jak-
mile se v roce 2016 dokončí poslední
chybějící plavební komora Hněvkovi-
ce, která se v prosinci 2014 začala
stavět, budou jistě přístav na Hlubo-
ké využívat stovky lodí nyní brázdí-
cích vody Orlické přehrady.
Přístav Hluboká nebyl jen vlastní pří-
stav. Město Hluboká n. V. návazně
vybudovalo pěší a cyklostezky i par-
koviště a v letošním roce bude pokra-
čovat v jejich dokončení. Přístav tak
bude nejen plnohodnotně přístupný
z města, ale také bude vytvořen nový
atraktivní koridor pro cyklisty podél
řeky, kteří dosud byli nuceni jezdit po
úzké silnici spolu s hustým provozem
automobilů. Ředitelství vodních cest
ČR ještě letos čeká také stavba budo-
vy provozního zázemí, tzv. kapitaná-
tu, kde budou poskytovány další po-
třebné služby návštěvníkům přísta-
vu. Jeho dokončení tak práce na
splavňování Vltavy v oblasti Hluboké
nad Vltavou završí.“

Vlastimil Vavřín



JAKOST, BOZP, EKOLOGIE
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dlouhá léta jste byli na tomto místě zvyklí vídat
tvář Edity Miláčkové, která vás informovala
o dění v oblasti zabezpečování kvality IMS,
BOZP a ekologie. Nyní byla nejen tato povin-
nost svěřena mně a i já se budu snažit naplňo-
vat a inovovat dění v IMS, BOZP a EMS.

Bylo provedeno vyhodnocení cílů IMS, BOZP
a ekologie za rok 2014. Všem bych rád touto
cestou poděkoval za jejich naplňování a dou-
fám, že se nám všem podaří uskutečnit i cíle
nové, které se v těchto dnech připravují.
Proběhne zákaznický audit od společnosti
ČEZ, a. s., který bude zaměřen na oblast jader-
né energetiky, a to konkrétně na projekt Divi-
ze 8 - rekonstrukce systémů SSZ za ASHZ
v hermetických prostorech elektrárny Duko-
vany. Doufám, že tímto auditem projdeme bez
ztráty kytičky a i nadále budeme pro tohoto
zákazníka spolehlivým partnerem.

Nezapomínejme i nadále na používání progra-
mu TEMPUS, hlášení skoronehod a nebezpeč-
ných situací a dodržování obecných zásad bez-

Kvalita

BOZP

pečnosti a ochrany
zdraví při pracov-
ních činnostech ne-
jen na stavbách. Za
uplynulé období
nedošlo k žádnému
pracovnímu úrazu
našeho zaměstnan-
ce a doufám, že i ce-
lý rok 2015 bude
v této oblasti pro nás úspěšný. Byl zazname-
nám úraz pracovníka našeho dodavatele, a to
na stavbě ÚV Plzeň dne 30. 1. 2015. Zaměstna-
nec našeho subdodavatele měl za úkol dokon-
čit kotvení ocelového žebříku v šachtě. Po asi
20 min. ho našel kolega, který s ním měl tuto
práci dokončit, ležet o úroveň (cca 3 m) níž
v jímce se zlomenou páteří. Zraněného z místa
úrazu dostávali členové IZS Plzeň. Příčinou
uvedenou v zápise o úrazu je selhání lidského
činitele.

V oblasti ochrany životního prostředí se nám
daří plnit nastavené standardy a výsledky in-
terních auditů to jen potvrzují. Jen tak dál!

Ekologie

Adam Veit

Organizační změny
ve skupině SMP CZ,
platné od 1. 1. 2015
podle příkazu gene-
rálního ředitele 02/
2015 významným
způsobem ovlivní
činnost celého vý-

robního úseku, tj. útvaru výkonného ředitele
a výrobních divizí.
Nejdůležitější změnou je nastavení nového
způsobu spolupráce pracovníků výrobního
úseku na nabídce, urychlení přenosu informa-
cí mezi obchodem a výrobou při předání za-
kázky a vytvoření lepších podmínek pro zpra-
cování předvýrobní přípravy stavby. Základním
stavebním kamenem této změny je zřízení
technických skupin v rámci výrobních divizí.
Úkolem pracovníků těchto technických sku-
pin pod vedením VTN divizí je spolupráce
s nabídkovými týmy útvaru obchodního ředi-
tele při zpracování nabídek. V případě úspěšné
nabídky neprodleně pokračovat na předání
zakázky výrobní divizi a zpracování předvý-
robní přípravy s využitím všech informací
z nabídkového procesu.
Oddělení výroby bude nadále zastřešovat pře-
dání zakázky od obchodu, zpracování předvý-
robních příprav k projednání na úrovni vedení
společnosti a provádění auditů staveb. V rámci
tvorby plánu pro rok 2015 předpokládáme sta-
novení ukazatelů pro splnění ročních odměn,
které budou obsahovat i vazbu na výsledky
auditů – plnění nastavených pravidel v oblasti
IMS a bezpečnosti práce. Důležitou povinnos-
tí vedoucího oddělení výroby je řízení celého
procesu přípravy areálu Beroun pro přestěho-
vání střediska Půjčovny inventárního materiá-
lu (PIM) z Nučic. Dále řídí z úrovně útvaru VŘ
oddělení dopravy a mechanizace a geodetické
služby. Pokud se týká vlastních kapacit dopra-
vy, mechanizace a geodetů, je třeba dělat
všechno pro využití těchto kapacit ve společ-
nosti, případně zvážit smysl jejich dalšího roz-
voje. Středisko PIM je od 1. 1. 2015 zařazeno
v organizační struktuře D 1.
Oddělení nákupu spolupracuje s obchodním
útvarem již při zpracování nabídky zajištěním
nabídek vybraných materiálů a subdodávek do
nabídky SMP CZ. Následně v případě úspěšné
nabídky neprodleně ve spolupráci s technic-
kou skupinou divize a projektovým týmem po-

kračuje v organizaci výběrových řízení v rámci
předvýrobní přípravy i realizace. Důležitou
složkou práce oddělení nákupu je udržování
a aktualizace databáze dodavatelů materiálů
a subdodávek. Zhruba 65 % z nákladů při reali-
zaci staveb jsou náklady na nákup materiálů
a subdodávek. Zároveň nastává na stavebním
trhu situace vyrovnání nabídky některých sub-
dodávek s poptávkou a podmínky pro vyjed-
nání ceny vstupů se zhoršují. Je tedy mimo-
řádně důležité nakupovat včas, na základě dob-
ře zpracovaných podkladů a s využitím všech
informací a pozice firmy na trhu.
Oddělení IMS má od 1. 3. 2015 nového vedou-
cího Adama Veitha. Stojí před námi náročný
úkol zapracovat všechny změny v obchodní
činnost, přípravě i realizaci staveb do systému
dokumentace IMS tak, abychom měli jasná
pravidla pro činnost celé společnosti a mohli
proces efektivně řídit a objektivně vyhodno-
covat. Do odpovědnosti vedoucího oddělení
IMS patří i řízení laboratoře.
V oblasti BOZP držíme v posledních letech příz-
nivou bilanci pracovních úrazů, přesto máme
velké rezervy, hlavně v prevenci rizikových situ-
ací a přístupu k řízení a kontrole bezpečnosti
našich subdodavatelů. Naším hlavním cílem
do budoucna je změna přístupu všech zúčast-
něných v procesu výstavby k bezpečnosti jako
nejvyšší prioritě, práce na zajištění bezpeč-
nosti již ve fázi předvýrobní a výrobní přípravy
stavby a zaměření na eliminaci nebezpečných
situací na stavbě a osobní přístup každého pra-
covníka k bezpečnosti. Součástí kultury celé
společnosti VINCI Construction je i odpověd-
nost za bezpečnost subdodavatelů stejně jako
vlastních zaměstnanců.
Oddělení záručních závazků zajišťuje kromě
vyřizování reklamací i archiv záručního servi-
su. Problém reklamačních závazků nabývá na
váze, protože se zvyšují náklady na odstraňo-
vání reklamací v důsledku, jednak častých zá-
vad mostních dilatačních závěrů a jednak dobí-
hajících záručních lhůt staveb z období vel-
kých obratů v letech 2010 - 2012. Je velmi důle-
žité předávat včas kompletní dokumentaci
o ukončených stavbách do záručního servisu,
aby byly v případě potřeby k dispozici doklady
k minimalizaci nákladů společnosti SMP CZ na
odstranění reklamovaných závad a bylo elimi-
nováno riziko případných sankcí.

Vladimír Myšička

Výrobní útvar
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OTÁZKY PRO ...
... ING. VLADIMÍRA BREJCHU

prokuristu

Prokurista je spoluodpovědný za všechny
zásadní a strategická rozhodnutí firmy. Jak
byste hodnotil vaší pozici, je to podle vás
především zkušenost a rutina nebo to občas
vyžaduje značný kus odvahy?

Jakými zásadními proměnami obor mostní-
ho stavitelství za dobu vaší bohaté praxe
prošel?

Žádná stavba není stejná, nedá se vymyslet
a naplánovat pouze od stolu. Jak se ve va-
šem oboru promítá teorie a praxe? Vzpomí-
náte si na nějaký příklad?

Funkci prokuristy ve společnosti
jsem získal okolo roku 2004, kdy jsem šel roz-
víjet dceřinou společnosti Stavby mostů Slo-
vakia. Začínal jsem skoro od nuly a potřeboval
jsem být vyzbrojen pro slovenskou stavbař-
skou obec funkcí, která by mě opravňovala
zároveň zastupovat již známou společnost
Stavby mostů na Slovensku.

Mostní stavitelství prošlo velkými
změnami, které začali už v 70. letech minulé-
ho století, zaváděním progresivních mostních
technologii, užívaných v té době v západní
Evropě. Tato technologická revoluce běžela až
do devadesátých let. Potom došlo v mostním
oboru k období vysokého nárůstu kvality
a nových dizajnů. Způsobil to hlavně bohatý
trh s novými hmotami, vysokou škálou mo-
derních bednících systémů, zkvalitnění pří-

slušenství mostů. To vše probíhalo ve stoupa-
jící spirále až do příchodu ministra dopravy
Bárty. Ten záměrně a zlovolně zabrzdil rozvoj
dopravního stavitelství a při nedostatku práce
v oboru vyvolal vlnu dumpingových cen, které
měly přímý dopad na kvalitu a technologický
rozvoj v oboru. Nikdy bych neřekl, jak jedinec
neznalý oboru může paralyzovat tento obor
na dlouhá léta. Škody, které způsobil, se nepo-
dařilo dodnes plně nahradit.

Měl jsem
štěstí, že po absol-
vování vysoké ško-
ly jsem mohl pra-
covat rok v němec-
ké a nás ledně
v české projekci. Tam si člověk osvědčí teore-
tické základy ze studií a může je uplatnit jako
pracovník provozu, ať ve funkci stavbyvedou-
cího, nebo šéfa střediska či divize. Hned na
své první stavbě dálničního mostu ve
Hvězdonicích jsem zmenšil na polovinu roz-
měry základů pomocných konstrukcí, navrhli
s kolegy řadu pomocných ocelových kon-
strukcí na spouštění a předmontáž armokošů
a asi k tomu nejlepšímu patřilo postavení láv-
ky přes Sázavu. Byla to první realizace před-
pjatého zavěšeného pásu v Československu.
Podobný projekt jsem viděl v odborném most-
ním časopise, kde byla lávka nad švýcarskou
dálnicí popsána. Technologii, jak ji postavit,
jsem si vymyslel a získal jsem tehdy první au-
torské osvědčení.

Mostařina se pro mě stala hobby
a úplně jsem jí propadl. Poznal jsem za tu do-
bu celou řadu skvělých projektantů, se který-
mi jsem spolupracoval a vzájemně jsme se
obohacovali svými zkušenosti a nápady. Byla
to skupina bratří Batalů, Anděla na Pragopro-
jektu, Cieslara z Proma, Hejnice z PUDISu
a desítky dalších, kterým se omlouvám, že
jsem je neuvedl, protože by se nevešli ani na
celou stránku. Velikým vzorem byl pro mě Hy-
nek Hlasivec, který vedl vývoj u S Ž a měl
jsem tu čest s ním spolupracovat. Srdci blízké
jsou rozhodně dálniční mosty Hvězdonice,
moje prvotina. První nasazení technologie
výsuvné skruže. Dále dálniční most v Berou-
ně, most přes Vltavu v Davli, kde jsme poprvé
použili při výsuvu příhradový nos. Krásná byla
spolupráce se synem Hynka Hlasivce Zdeň-
kem na mostě v Táboře. Technickou lahůdkou
byl most přes Labe s vloženým polem, ale taky
dokonalý segmentový most v Chomutově rea-
lizovaný naším Josefem Richtrem. Se stejnou
láskou jsem pro Šumavu organizoval dvě roz-
hledny, Boubín a Poledník a obnovu hradlové-
ho mostu na Vydře. Ke všem se váže celá řada
příhod, příběhů a životních zkušeností.

Cesta diversifikace je rozhodně

V historii mostních staveb patříte k legen-
dě, spolupracoval jste s významnými pro-
jektanty, technology, specialisty, stál jste

u zrodu přepjatého betonu, co vám z té doby
utkvělo nejvíce v paměti? Které stavby na
kterých jste dělal jsou vám srdci blízké?

Bylo správné diverzifikovat činnost společ-
nosti, nebylo přece jen lepší jít cestou spe-
cializace?

Mengusovce Jánovce

Rozhledna Boubín

S



ptal se
Vlastimil Vavřín,

Laurus press servis

březen 2015
fotografie: autoři článků a Josef Hebr

SPORT, SPOLEČNOST

Ještě zpět do loňského roku na závody Mistrovství světa na krát-
kém bazénu na konci roku 2014 v Doha.
V obrovsky nabité konkurenci, která se dala přirovnat OH, obsadila

7., 8. a 9. místo v individuálních startech
(50, 200 a 100 m znak) a 9. a 11. místo ve štafetách, vše v nejlepších
časech roku 2014.

Simona Baumrtová

správná cesta. Bez ní už by dnes naše firma urči-
tě živořila. Je pravda, že v době specializace na
mosty jsme byli s moravskou ODS absolutními
jedničkami v republice. Nerespektování kvality
a zkušeností špičkové firmy na trhu by určitě
vedlo k problémům. Byly možné dvě varianty,
buď diversifikovat, nebo se spojit s velkou sta-
vební společností, která by naši specializaci
mohla využít. My se rozhodli pro první variantu
a myslím, že dobře.

Klíčem k úspěchu stavební firmy
v dnešní době je určitě její schopnost stavět
rychle, kvalitně a levně. Rozhodující roli zde
hrají schopní lidé, zkušení, technicky vyspělí.
Důležitá je personální politika firmy, včasná
obnova kádrů respektujících kombinaci zkuše-
ného stáří a dravého mládí. To samozřejmě pla-
tí, jestliže stát vytváří pro růst stavebnictví opti-
mální prostředí. Aby firma byla v době krize co
nejméně zranitelná, musí mít co nejširší trhy,

Jaký je klíč k úspěchu v době, kdy zdejšímu
stavebnictví (lidově řečeno) v dnešních ča-
sech pšenka nekvete?

jak ve vlastní zemi, tak a i za hranicemi. A proto-
že veškerý vývoj probíhá ve vlnách, můžeme
doufat, že se už brzy blýskne na lepší časy
i v dopravním stavitelství.

Byrokratizace ve stavebnictví stoupá
úměrně s úbytkem kvalitních lidí, kteří rozho-
dují o stavbách a vytvářejí pro ně pravidla, před-
pisy a normy. Když sousední Německo budova-
lo svou bezkonkurenční síť dálnic, tak zvolilo
systém nabídek, že firmy mohly dodávat alter-
nativní řešení s pevnou cenou. Tento princip,
zvaný dnes „Žlutý FIDIC“ přinesl německému
hospodářství úsporu 30 % nákladů, proti pů-
vodnímu systému, který alternativy nepřipouš-
těl. Bohužel v naší republice tato osvědčená
praxe z Evropy není ve většině případů akcep-
tována. O tom všem se rozhoduje nahoře, kde
politizování je vysoce nadřazováno nad odbor-
ností. Taková rčení, že „V jednoduchosti je síla“
a „Zdravý selský rozum“ jsou pravděpodobně

něčím jedovatým
a zapomenutým, což
je obrovská škoda.
Obávám se dokonce,
že může nastat doba,
že všichni budou
chtít radit a kontrolo-
vat a nikdo nebude
chtít dělat. Ale buď-
me optimisty, že se
podaří stavebnictví
stávající trend zasta-
vit a umožnit hlasu
těch, kteří dnes reali-
zují stavby, aby byl
jasně slyšen a re-

Jak si poradit při realizaci staveb s narůstající
byrokratizací, je proti tomu vůbec nějaká
obrana?

spektován v investorských sférách. Vzpomí-
nám přitom na výrok nejmenované ředitelky
kvality, že všichni dodavatelé jsou zločinci.

Projekt PPP zajistí chybějící investič-
ní kapitál a umožní vytvořit dodavateli projektu
nejefektnější dílo, jaké je dnes jenom možné.
Je-li proto připravena legislativa, jako ji připra-
vili na Slovensku, pak v rychlosti a dokonalosti
provedení nemá tento projekt konkurenci.
Jsem hluboce přesvědčen, že námi realizovaný
projekt PPP, stavba 47 km dlouhé rychlostní
komunikace z Nitry do Tekovských Němců
předčí svou kvalitou běžně budované státní
zakázky. Rozhodně bych se nebál, abych v pří-
padě, kdy potřebuji urychleně vybudovat do-
pravní trasu pro průmyslové centrum nebo jiné
strategické spojení, využít této metody.
Kdyby se v České republice postavila projek-
tem PPP rychlostní komunikace R 35 a pak se
teprve následně opravovala D1, tak bych řekl,
že konečně zvítězil zdravý rozum.

Co mě naštve, je vždy bezmocnost
nebo když se jde proti zdravému rozumu nebo
logice. Jinými slovy „Blbost bolí“.

Finanční krize na jednu stranu způso-
bila poprvé v historii firmy nutnost propouště-
ní, na druhé straně firmu donutila se s danou
situací vyrovnat, což je vždy zocelující. Hledají
se rezervy, mění se organizace a platí heslo, že
přežijí jen ti, kteří nemají ruce v klíně. Krize za-
žehnána není. Resort má sice finanční pro-
středky, ale je silně neschopný stavby připravit,
vysoutěžit a řídit. V tomto směru ho čeká ještě
hodně práce. Bourá se vždy lépe, než staví.

Jaký máte názor na projekty typu PPP?

Co vás dokáže vždycky stoprocentně naštvat?

Jak se podepsala na společnosti nedávná fi-
nanční krize a je už podle vás zažehnána?

Práce, kterou děláte je permanentně pod tla-
kem, nemáte chuť si už spíš života užívat?

A když už jsme u toho, kde a kdy si opravdu
odpočinete?

Tato otázka už je nadčasová. Byl jsem
vždy pod velkým tlakem a zodpovědností, pro-
tože jsem řídil lidi, kteří měli rodiny a chtěl
jsem, aby byl pro ně dostatek práce. V posled-
ních letech jsem začal pracovat v útvaru tech-
nického rozvoje, dělal jsem na dvou velkých
grantech o ceně 20 mil. Kč. Podařilo se dosáh-
nout ve spolupráci s ČVUT několika kvalitních
výstupů, chráněných užitnými vzory a paten-
tem. Všechno se týkalo vláknobetonu, často
kombinovaného s předpětím. Ale to by bylo vy-
právění na delší čas. Důležité pro mě bylo, že
jsem se v tom našel a něco jsem za sebou ne-
chal. Samozřejmě ve spolupráci s řadou schop-
ných lidí z naší firmy.
Pracoval jsem celý život a teď už je opravdu na
čase, abych přehodil výhybku. Mám čtyři per-
fektní vnoučata a musím jim ještě něco předat.
Od skautingu až po férovost v životě.

V tomto roce ukončím 46leté působení
v mostařině. Určitě se mi bude stýskat, ale kro-
mě vnoučat mám i pěknou chalupu v srdci Šu-
mavy na Filipově Huti. Šumava, to je tak něco
krásného ve všech čtyřech ročních období, že
mi to určitě hodně život naplní. I když i tam ne-
bude klidu, protože zde probíhá boj o zachování
lesa, do kterého vstoupily dva nesmiřitelné tá-
bory, kterými jsou lesníci a tamní obyvatelé pro-
ti škůdcům této republiky zvaným „Hnutí Du-
ha“. A pohled na tisíc hektarů uschlého lesa mě
nenechává lhostejným. A protože předchozí re-
žim napáchal nedozírné škody na šumavské
infrastruktuře, rád pomohu modravskému sta-
rostovi v jeho investičních plánech. A tak si to-
ho klidu asi moc neužiji!

V únoru letošního roku oslavili dva naši spolupracovníci,
kolegové a kamarádi kulaté jubileum.

a
přejeme vše nejlepší !!

Vladimíru Myšičkovi Antonínu Brnušákovi

Další úspěchy Simony Baumrtové Dvě kulatá jubilea

Most přes Labe, Nymburk
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