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stromů košatější a větší, než byly před
pár lety.
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Příměr mezi stromem a firmou je
příznačný a dal by se dále rozvíjet, ale
k tomu základnímu sdělení postačilo
i těch několik v ýše uvedených vět.
Stejně jako o stromy, je třeba pečovat
o firmu. Živnou půdou každé firmy je
dostatek zakázky a plody naší práce jsou
stavby s (přiměřeným) hospodářským
výsledkem.
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Lanová dráha na Petřín

FIRMA JE JAKO STROM,
O KTERÝ MUSÍME
PEČOVAT

J

edna známá poučka říká, že firma
je jako strom, o který je třeba
pečovat. Chceme-li, aby nám
v yrostl strom zdrav ý a silný, který
ponese dlouhá léta ovoce, musíme
ho zasadit hluboko, aby se kořeny
dostaly k živinám a pevně se v zemi
uchytily. Poté, co strom pov yroste,
musíme prořezávat usychající či
zlámané větve, aby mu nebraly sílu.
Když před 2 lety v „našem městě“
zahradníci prořezávali staré vzrostlé
stromy tak, že z nich zbyly pouhé
pahýly, měl jsem dojem, že takov ý zásah
stromy nev ydrží. V místních novinách
následně v yšel článek o tom, že stromy
by bez takového zásahu umřely a že jim
tato „omlazovací“ kúra velmi prospěje.
Po dvou letech stromy nejen žijí dál,
ale v yrazily větve nové a zesílily ty
stávající. Za několik roků budou koruny

Stavební trh v posledních letech není
v dobré kondici. Na internetu či v
archivech sdělovacích prostředků
najdete nespočet článků o problémech,
které stavebnictví již několik roků
provázejí – nízký objem v ypisovaných
zakázek, legislativní překážky,
nesmyslně nízké ceny (pod úrovní
přímých nákladů i kontrolních
rozpočtů), které jsou některé firmy
ochotny nabídnout, nejasná koncepce
stavebnictví a všudypřítomná nejistota.
Tak, jako stromům nesvědčí nedostatek
vláhy, nesvědčí ani firmám nedostatek
smysluplné zakázky.
Na pomyslném obzoru se ale objevuje
ještě jeden problém. Začínáme pociťovat
nedostatek zaměstnanců v dělnických
profesích. Bý valé učební obory se
potýkají s nezájmem mladých lidí o
stavebnictví. Je složité doplňovat naše
zkušené zaměstnance v dělnických
profesích mladými tesaři, železáři,
betonáři. Rok od roku klesá i počet
mladých lidí hlásících se na střední i
v ysoké školy se stavebním zaměřením.
Vedle problémů se zakázkou tak firmy
musí přemýšlet i o tom, kdo současné
odborníky v budoucnu nahradí.
Přestože je poslední dobou dobrých
zpráv pomálu, nadějně působí informace
o v yjednání v ýjimek pro několik
velkých dopravních projektů (nová EIA),
skutečnost, že se musí opravit tisíce
mostů, které jsou v havarijním stavu,
nebo třeba nutnost přemostit stovky
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nebezpečných železničních přejezdů. To
vše ukazuje na ohromný potenciál, který
stavebnictví má. Zbý vá jen všechny
tyto projekty připravit, spustit v ýběrová
řízení a zahájit vlastní realizaci – což
ale nějakou dobu potrvá.
I my se z této, pro stavebnictví složité,
situace musíme poučit. Musíme sami
na sobě pracovat tak, abychom se
v y varovali chyb, které třeba doposud
ani chybami nebyly, ale které se v
dnešní rychle se měnící době již
jako chyby projevují. Musíme na
sobě pracovat tak, abychom dokázali
všechny v ýzv y, které nám dnešní doba
dává, zvládnout a „v ytěžit“ z nich, pro
prospěch společností Skupiny SMP, co
nejvíc. Buďme si jistí, že společně nám
to půjde mnohem lépe, než kdyby se o to
pokoušel každý sám.
Letní sezóna je v plném proudu.
Přeji Vám, abyste na dovolené
načerpali energii a sílu se se všemi
v ýše uvedenými problémy potýkat k
radosti a prospěchu nás všech. Aby
všechny společnosti Skupiny SMP
byly, dendrologicky řečeno, alejí stále
zelených a hojně plodících stromů.
Hezké léto.
Pavel Kameník
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KDE PŮSOBÍME
VELKÁ BRITÁNIE - Začátkem roku 2015
VINCI Concessions podepsala svou
první zahraniční koncesní smlouvu na
sportovní stadion, jejímž předmětem je
provozování, úklidové práce a údržba
areálu Queen Elizabeth Olympic Park
v Londýně, a to na období 25 let.

SKUPINA VINCI
VE SVĚTĚ
CO NÁS MOTIVUJE
ŘEŠIT VÝZVY URBANISTICKÉHO
ROZVOJE
HONKONG – společnost VINCI
Construction Grands Projets, světově
uznávaná pro svou špičkovou odbornost
v oblasti realizace podzemních prací, se
účastní výstavby trasy Shatin to Central
Link v Honkongu s použitím technicky
tradičních prostředků (trhavina) a
ražby razicím štítem. V roce 2015 byla
společnosti svěřena zakázka dalšího
tunelu na razicí trase, kde již několikrát
za sebou působila společnost Soletanche
Bachy a realizovala tu milánské stěny
a vrty.
PŘISPÍVAT K ROZVOJI ÚZEMÍ
KANADA – vhodným sladěním
zkušeností z koncesní a stavební
činnosti a prostřednictvím místního
zastoupení společnosti Eurovia získala
VINCI první PPP zakázku v oblasti
dopravní infrastruktury, kterou
podepsala s provincií Saskatchewan.
Bude renovováno 22 km dálnic a 39 km
nově postaveno v podobě obchvatu
Reginy, hlavního města této provincie.

PŘISPÍVAT K RŮSTU LETECKÉ DOPRAVY
JAPONSKO – díky koncesním smlouvám
na mezinárodní letiště v Ósace a
v Kansai se VINCI usazuje v Japonsku.
Ve sdružení s japonskou skupinou
Orix začala VINCI Airports počínaje
1. dubnem 2016 spravovat po dobu
44 let tato dvě letiště, která v roce
2015 odbavila 38 milionů cestujících
a v ýznamně tak přispívají k rozmachu
cestovního ruchu této země.
ZLEPŠOVAT KAŽDODENNÍ ŽIVOT
NIZOZEMÍ – v Eindhovenu se společnost
A xians (VINCI Energies) podílí na
společném projektu AiREAS, jejímž
prostřednictvím se obyvatelé mohou
informovat o kvalitě vzduchu v reálném
čase díky síti čidel rozmístěných po
městě. Rozšíření systému o regulaci
městské dopravy je ve stadiu návrhů.
USNADNIT MOBILITU
RUSKO – Nová smlouva na výstavbu
a provozní činnost 138 km úseků 7 a
8 dálnice M11 (Moskva-Petrohrad) je
pokračováním první části o délce
43 km nacházející se na výjezdu z
Moskv y, která byla již dána do provozu.
ODPOVÍDAT NA VÝZVY V OBLASTI
VÝKONNOSTI A BEZPEČNOSTI

Akvizice společnosti Imtech ICT
rozšířila odbornost A xians (VINCI
Energies) o elektronické sítě (datové
sítě uvnitř a vně firmy). V její nabídce
nyní nalézáme řešení pro různé systémy
(servery, skladovací systémy), ale také
softwary a různé aplikace pro klienty.
POVZBUZOVAT SPOLUPRÁCI V ZÁJMU
INOVACÍ
Postup „open innovation“ se ve Skupině
uplatňuje partnerskými dohodami s
ekosystémem start-upů. VINCI je tak
partnerem StartupBootCamp, který sídlí
v Berlíně a specializuje se na mobilitu
a energii. VINCI je rovněž partnerem
Institutu Open Innovation. V roce 2016
Skupina zahájila VINCI Startup Tour
– soutěž, jejímž účelem je vyhledání
inovujících start-upů.

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ V červenci 2015 Eurovia získala čtyři
nové zakázky dopravních staveb na
Floridě prostřednictvím tamní dceřiné
společnosti Hubbard.
FRANCIE - V červenci 2015 byly
ukončeny rozsáhlé zemní a stavební
práce na v ysokorychlostní železniční
trati Sud Europe Atlantique (LGV SEA
Tours-Bordeaux) realizované Skupinou
VINCI a jejími partnery: 340 km za
pouhých 38 měsíců.
CHILE - V říjnu 2015 se VINCI (ve
sdružení s ADP a Astaldi) ujímá správ y
provozu mezinárodního letiště v
Santiagu de Chile a staví tu i nov ý
terminál, který současnou přepravní
kapacitu zdvojnásobí.
RUSKO - Společnosti Entrepose a VINCI
Construction Grands Projets dokončily
v říjnu 2015 v ýstavbu obvodov ých stěn
čtvrté nádrže na zkapalněný plyn (GNL)
v Yamalu na Sibiři, na místě vzdáleném
400 km od polárního kruhu.
NOVÝ ZÉLAND - Na konci roku 2015
VINCI Energies prostřednictvím své
místní dceřiné společnosti Electrix
(provoz, údržba a obnova elektrických
sítí) získala smlouvu na „smart lightning“
chytré osvětlení města Auckland. b
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STAVBA MĚSÍCE
MOST PŘES ÚDOLÍ ŘEKY
CHOMUTOVKY
VELEMYŠLEVES
SMP CZ: V roce 2014 byla zahájena stavba mostního objektu přes údolí Chomutovky, který je
součástí obchvatu obce Velemyšleves na silnici I/27. Niveleta mostu překračuje hluboké údolí
říčky Chomutovky ve výšce přibližně 37 metrů. Jedná se o most s celkovou délkou 538 m ve
výškovém a půdorysném oblouku o sedmi polích s rozpětím 45 + 65 + 90 + 120 + 90 + 65 + 45 m.
Nosnou konstrukci délky 521,60 m a šířky 14,1 m tvoří spojitý předpjatý nosník komorového
průřezu s proměnnou výškou komory od 2,6 do 6 m.
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S

tavba byla zahájena
pokládkou provizorního mostu
přes říčku Chomutovku a
provedením doplňkového
inženýrsko-geologického a
hydrogeologického průzkumu. Výsledky
průzkumu byly přímo zahrnuty do
realizační dokumentace mostu, který
je založen hlubinně na vrtaných
velkoprůměrov ých pilotách. Jejich délka
pod základem pilíře P4 dosahuje až
30 m. Při provádění pilot byly zastiženy
napjaté hladiny podzemních vod.
Od srpna do konce roku 2015 byla
postavena spodní stavba. Tu tvoří dvě
opěry, masivní železobetonové pilíře a
rámové stojky pilířů P4 a P5. Nejv yšší
je pilíř P5, který dosahuje v ýšky 30 m.
Stabilita rámov ých stojek je zajištěna
dočasným ztužením během v ýstavby
pomocí ocelového rozpěrného rámu.
Nosná konstrukce, která je kombinací
spojitého nosníku a sdruženého rámu,
je na krajních opěrách a pilířích P2, P3,
P6 a P7 uložena na kalotová ložiska od
společnosti Maurer Söhne.
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Nosná konstrukce je budována dvěma
odlišnými technologiemi. Čtyři takty o
celkové délce 264,6 m jsou realizovány
jako monolitické na pevné skruži. Ta

je z materiálu Pižmo. Postup realizace
jednoho taktu je následující: nejprve
je v ybetonována spodní deska a stěny.
Po dosažení předepsané pevnosti
je provedeno částečné předepnutí.
Tím dojde k částečnému odlehčení
skruže. Následně je provedena betonáž
horní desky a předepnutí zbylých
kabelů. Bednění nosné konstrukce od
společnosti ULMA Construcción CZ je
koncipováno jako vozíky, které umožňují
přejezd do dalšího betonážního taktu.
Zbý vající část nosné konstrukce je
realizována technologií letmé betonáže.
Ta je rozdělena na zárodky pilířů P4
a P5, lamely vahadel pilířů P4 a P5 a
spáru mezi konci vahadel v hlavním poli
pilířů P4 – P5. Vzhledem k ose zárodku
nejsou vahadla symetrická. Jednotlivé
lamely jsou o délce mezi 3 až 5 metry.
Výška lamel je proměnná od cca 2,6 do
5,6 m. Jako první část nosné konstrukce
byl zbudován zárodek na pilíř P4 a
poté zárodek na pilíř P5. Jejich tvar je
poměrně komplikovaný a zárodky o
celkové v ýšce 6 m jsou budovány na tři
takty: spodní desku, stěny a mostovku.
Zárodky slouží jako startovací plocha
pro osazení vozíků letmé betonáže. Ty
na tuto stavbu dodává společnost ULMA
Construcción CZ. Lamely vahadla pilíře
P4 jsou realizovány symetricky kolem

zárodku až do 11. lamely. Poté budou
zhotoveny nesymetrické lamely
12 a 13. Pro snížení namáhání
konstrukce je navržena dočasná
montážní podpora v ose lamely č. 9.
U vahadla pilíře P5 budou realizovány
dvě nesymetrické lamely. Ty bude
možné zhotovit až po spojení s
vahadlem pilíře P4.
Předpětí nosné konstrukce je
realizováno pomocí 19 lan o průměru
15,7-1640/1860. Předpětí realizuje
společnost FREYSSINET CS.
S ohledem na harmonogram v ýstavby
jsou nasazeny dva páry vozíků. V
současné době jsou zhotoveny lamely
č. 8 na pilíři P4 a lamely č. 2 na pilíři
P5. Na pevné skruži byly dokončeny dva
betonážní díly od opěry OP1 a probíhají
práce na třetím betonážním dílu u opěry
OP8.
Celá stavba bude dokončena do konce
roku 2016. b
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BETONÁŽNÍ DÍLY 1 A 2

2

POHLED NA VAHADLA P4 A P5

3

VAHADLO P4
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lavním důvodem
rekonstrukce mostu bylo
dlouhodobé sesouvání
petřínského svahu,
a tím i posun mostu. Na samotném
začátku realizace padlo zásadní
rozhodnutí o tom, že nov ý most bude
montován z dovezených prefabrikátů.
Betonáž na místě byla s ohledem na
zimní období, parkové komunikace ve
svahu dosahujícím až 29 % a zv ýšený
pohyb chodců zavržena.

NOVÁ
LANOVÁ
DRÁHA

PRAHA

NOVOU LANOVOU DRÁHOU NA PETŘÍN
SMP CZ: V září loňského roku byla zahájena rekonstrukce mostu
lanové dráhy na Petřín. Investorem byl Dopravní podnik hlavního
města Prahy, projektantem firma Pontex a generálním zhotovitelem
společnost SMP CZ, divize vodohospodářské stavby.

1

Nov ý most lanové dráhy je osmipolová
konstrukce – prostá pole o celkové
délce 89,2 m s podélným sklonem
30 %. V příčném řezu je vždy dvojice
předpjatých prefabrikovaných nosníků
tvaru nepravidelného T, které jsou
spojeny příčníky. Rozpětí polí je v
rozmezí od 8,73 do 12,5 m. Celková šířka
mostu dosahuje v běžném poli 4,4 m,
ve v ýhybně až 5,8 m. Nosníky mostu
jsou uloženy na elastomerová ložiska všesměrná na horních koncích a pevná
na koncích dolních. Nosná konstrukce
je kolmá, v 1. poli rozšířená kvůli
v ýhybně. Součástí mostu je schodišťové
nástupiště a přístupové schodiště s
podestou a kolejov ý svršek. Spodní
stavba je kromě nově postavené opěry
9 původní s upravenými úložnými prahy.

zámečnických konstrukcí a kolejového
svršku včetně části výhybny,“ říká Tomáš
Bubeník, stavby vedoucí SMP CZ.
Součástí demolice byla kromě kompletní
mostovky a zastávky lanové dráhy i
horní opěra 9, která jako jediná nebyla
při rekonstrukci v roce 1985 založena na
mikropilotách. Po dokončení demolice
byly zahájeny práce na opěře 9, která
je nyní založena na 36 mikropilotách.
Současně se stavbou horní opěry
probíhaly práce na betonážích úložných
prahů a ložiskov ých bločků stávajících
pilířů a na závěrných zídkách krajních
opěr. Po dokončení betonáží byly
osazeny spodní ložiskové desky volných
ložisek, a spodní stavba tak byla
připravena na osazení prefabrikovaných
nosníků.
V souběhu betonářských prací
probíhaly práce na úpravě parkov ých
cest Petřínských sadů, které spočívaly
především v rozšíření stávající
příjezdové trasy od spodní stanice
lanové dráhy, ve v ybudování nové
panelové cesty, odstranění lamp
veřejného osvětlení, semaforů a
několika stromů. Po dokončení
příjezdové cesty, která byla navržena
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především pro nájezd 500t jeřábu
a návěsů s nosníky, bylo provedeno
osazení prefabrikátů. Provizorně
zajištěné nosníky bylo nutné v každém
poli spojit třemi monolitickými příčníky.
U schodišťového nástupiště, které
je ze dvou prefabrikátů, bylo nutné
zmonolitnit petlicov ý spoj.
Na již samonosný most bylo osazeno
nové zábradlí a vstupní branky
na nástupiště. Některé původní
zámečnické konstrukce byly nahrazeny
kompozitov ými. Jednalo se o obslužné
schodiště po celé délce mostu a podlahy
pod kladkovými bateriemi. Koleje
byly osazeny původní, dostaly však
nová upevňovadla a plastbetonové
podlití podkladnic. Spodní stavba
byla kompletně sanována a opatřena
nátěrem. Součástí stavby byla také
oprava kanalizační šachty a potrubí
odvádějícího vodu z příčného žlabu
v horní části nad mostem. Dále bylo
osazeno kompletní silové a datové
kabelové vedení spojující horní a dolní
stanici lanovky vedené uvnitř mostu.
Na mostě je šest nov ých lamp veřejného
osvětlení a znehodnocovač jízdenek.

PROVÁDĚNÍ REKONSTRUKCE
„SMP CZ zahájila práce na rekonstrukci
demontáží silových a sdělovacích vedení
uvnitř mostu, veřejného osvětlení,

1

STANICE NEBOZÍZEK

2

KŘÍŽENÍ LANOVÝCH KABIN

2
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Během dokončovacích prací na mostě
probíhaly i práce na uvedení parku
do původního stavu, a to především
odstranění provizorií, oprav y stávajících
asfaltových povrchů a osetí travou.
Po dokončení stavební části byla
provozovatelem lanové dráhy osazena
nová tažná lana. Poté byla provedena
zatěžovací zkouška mostu, která byla
posledním krokem před uvedením do
zkušebního provozu. Od 8. dubna 2016
slouží lanová dráha opět veřejnosti.

HISTORIE
LANOVÉ
DRÁHY
Stavba lanové dráhy se nalézá v
ochranném pásmu přírodní památky
Petřín, evropsky v ýznamné lokality
Praha-Petřín (Natura 2000) a památkově
chráněném území. Most u Nebozízku
slouží k převedení lanové dráhy na
Petřín přes území postižené svahov ým
sesuvem v roce 1965. Nynější stavba
byla postavena v letech 1981-1985, v
roce 1996 byla provedena dílčí oprava.
PRVNÍ LANOVÁ DRÁHA NA PETŘÍN
První petřínská lanovka, která byla
postavena současně s rozhlednou, měla
částečně jiný průběh. Byla přímá
a o něco kratší. Dolní stanice stála
o něco výš než nynější, horní stanice se
nacházela poblíž restaurace Nebozízek.
Zajímavý byl pohon lanovky, byl zde
uplatněn systém vodní převahy. Vozy
měly ve své spodní části nádrž na vodu.
Ta byla vždy v horní stanici naplněna
a takto zatížený vůz v ytáhl druhý
vůz nahoru. V dolní stanici se voda
vypouštěla. Provoz této lanovky byl
zahájen 25. července 1891 a probíhal

řadu let bez v ýznamnějších změn. Až
na počátku první světové války musela
být doprava zastavena. Po válce bylo
podniknuto několik marných pokusů
o obnovení provozu, naposledy v roce
1921.
DRUHÁ LANOVÁ DRÁHA NA PETŘÍN
Problémy lanovky se začaly zabývat
Elektrické podniky hlavního města
Prahy před konáním IX. všesokolského
sletu. V roce 1931 byla lanovka
převedena do majetku firmy a okamžitě
se přistoupilo k zásadní rekonstrukci
podle projektu firmy ČKD. Původní vozy
byly rozřezány do šrotu a traťové těleso
bylo zlikvidováno. V dolní části byla trať
lanovky částečně přeložena a zaústěna
do barokního domu čp. 412-III, který
byl upraven na stanici. Horní úsek byl
prodloužen průlomem v Hladové zdi.
Lanovka dosáhla po rekonstrukci délky
511 m a překonávala výškový rozdíl
130,45 m. Maximální sklon trati byl
29,8 %. Rozchod kolejí byl nově
1 435 mm a trať byla postavena jako
jednokolejná s výhybnou ve střední části
trati, v ybavenou Abtovými výhybkami.
Vozy byly uváděny do pohybu tažným
lanem, které bylo ukotveno na vozech,
a elektromotorem. Provoz lanovky byl
plně automatický. Lanovka zahájila
provoz 5. června 1932 a byla dlouhá léta
v yhledávanou turistickou atrakcí. Bez
úhony přežila i druhou světovou válku.
Osud lanovky naplnila příroda. Dne
7. července 1965 došlo kvůli
dlouhotrvajícím dešťům k silnému
podmáčení trati a jejímu vážnému
narušení a provoz musel být okamžitě
zastaven. O dva roky později došlo na
Petříně k rozsáhlému sesuvu půdy, který
definitivně zničil část drážního tělesa.
Strojní a elektrotechnické zařízení
i podvozky vozu byly dobrovolníky
zakonzervovány.
TŘETÍ LANOVÁ DRÁHA NA PETŘÍN
Šestnáct let se čekalo na zásadní
rozhodnutí městských orgánů
o případné obnově lanovky. Teprve

v roce 1981 bylo po rozsáhlých sanacích
petřínského svahu a několika odborných
expertizách rozhodnuto o zahájení
rekonstrukce. Slavnostní zahájení
pravidelného provozu s cestujícími se
uskutečnilo 15. června 1985. Strojní
vybavení lanovky i brzdný systém
Pohlig byl použit původní z roku 1932.

rekonstrukce bylo zajištění stabilní
dodávky pitné vody v požadované
kvalitě a množství v Severočeské
vodárenské soustavě a obci Chotějovice.
Jednalo se o liniovou stavbu, která
byla rozdělena na tři samostatné
stavební objekty: část armaturní šachta
Chudeřice – Chotějovice, rozváděcí
řad a Chotějovice – čerpací stanice
Všechlapy o celkové délce potrubí přes
6 km. Z toho sklolaminátové potrubí DN
500 tvořilo většinu, a to 5 750 m, délka
potrubí z v ysokohustotního polyetylénu
PE-HD byla 298,5 m.

ČTVRTÁ LANOVÁ DRÁHA NA PETŘÍN
Další etapa historie lanové dráhy
započala 8. dubna 2016 po rekonstrukci
mostu a opěry 9, kterou realizovala
společnost SMP CZ. Stavba trvala
196 dní a dnes již návštěvníci hlavního
města mohou obdivovat krásy města
také z oken lanové dráhy. b

VŠECHLAPY

ČÁST VÝZNAMNÉHO
SEVEROČESKÉHO
PŘIVADĚČE PROŠLA
REKONSTRUKCÍ
SMP CZ: V roce 2014 získala divize
7, závod severní Čechy, veřejnou
zakázku pod názvem „Bílina,
Všechlapy, rekonstrukce přivaděče“.
Zadavatelem a investorem akce byla
Severočeská vodárenská společnost.
Po podpisu smlouvy a protokolárním
předání staveniště byly následně
zahájeny přípravné práce.

3

REKONSTRUOVANÁ LANOVÁ DRÁHA

P

ředmětem stavby, kterou jsme
realizovali ve sdružení
zhotovitelů SMP CZ,
Syner VHS Vysočina a
Vodohospodářské stavby
pod názvem „Společnost Bílina,
Všechlapy“, ve které jsme byli
lídrem, byla rekonstrukce stávajícího
dosluhujícího vodovodního přivaděče
mezi armaturní šachtou Chudeřice
a čerpací stanicí Všechlapy. Cílem

„Vlastní stavební práce byly zahájeny v
březnu roku 2015 na objektu armaturní
šachty Chudeřice převedením vody do
záložního přivaděče DN 300. Následně
byly prováděny výkopové práce a postupná
pokládka sklolaminátového potrubí. Na
tomto objektu jsme se potýkali převážně
s hloubkou rýhy, která byla v některých
místech až 6 metrů, a také s velkým
množstvím neurčených inženýrských sítí,
které bylo zapříčiněno bývalou zástavbou,“
ří ká stavby vedoucí František Putyera.
Na začátku května roku 2015 se
naplno rozběhly práce na rozváděcím
řadu, které spočívaly v odkrytí
stávajícího vodovodu, jeho rozřezání,
v yjmutí a posléze nahrazení nov ým,
sklolaminátov ým potrubím. Stavba
byla prováděna převážně v otevřeném
paženém v ýkopu, pouze křížení
komunikací a vleček bylo provedeno
bezv ýkopovou metodou za použití
ocelové chráničky. V červenci roku
2015 byly provedeny čtyři protlaky
o průměru 700 mm v délce od 22 do
88 metrů s parametrem minimální
odchylky, což se nám podařilo zdárně
realizovat bez v ýraznějších problémů.
V říjnu roku 2015 se zahájily práce na
rozváděcím řadu, jejichž předmětem
byla v ýměna stávajícího rozváděcího
řadu TL DN 60 včetně přepojení všech
domovních přípojek za nové potrubí
PE-HD d90. Nedílnou součástí bylo i
provedení nov ých konstrukčních vrstev
a povrchů komunikací, které byly

12

obnoveny na začátku května 2016. Nově
navržený a zrealizovaný přiváděcí řad
ze sklolaminátového potrubí DN 500
nahradil stávající dosluhující přivaděč
z oceli DN 500, který byl vzhledem k
použitému materiálu a stáří z důvodu
koroze v nev yhovujícím technickém
stavu.
V poslední fázi rekonstrukce probíhaly
na části Aš - Chuděřice - Chotějovice
dokončovací práce, zejména konečné
terénní úprav y. U části Chotějovice – ČS
Všechlapy bylo zjištěno, že konstrukce
lávky přes vodní tok Bouřlivec je
zcela nev yhovující. Následně byla
projektantem navržena lávka nová
včetně nových betonov ých bloků.
Samotné osazení nové lávky proběhlo
na konci června 2016, následně bylo
osazeno a propojeno potrubí.
K průběhu a postupu realizace
stavebních prací celého díla lze
konstatovat, že práce probíhaly v
souladu s projektovou dokumentací
a platnými technickými normami s
ohledem na minimalizaci jakýchkoli
dopadů stavební činnosti na životní
prostředí, podle stanoveného plánu a
téměř bez přerušení, za což vděčíme i
přízniv ým klimatickým podmínkám v
zimním období.
Celkové dokončení a předání díla Bílina,
Všechlapy – rekonstrukce přivaděče
proběhlo dle harmonogramu
29. července 2016.

„Touto cestou bych chtěl poděkovat za
spolupráci našim partnerům ve sdružení,
subdodavatelům, společnosti VRV, která
na stavbě plní funkci technického dozoru
investora, projektanta stavby, koordinátora
BOZP, a v neposlední řadě samotnému
investorovi akce - Severočeské vodárenské
společnosti,“ uzavírá František Putyera. b
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S
PLZEŇ

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE
ÚPRAVNY VODY
SMP CZ: Rekonstrukce a modernizace úpravny vody je ve svém finále.
Zkušební provoz byl všemi dotčenými orgány státní správy
odsouhlasen v srpnu 2015, zahájen v září 2015 a bez problémů
probíhal až do konce února 2016. Měsíc březen byl ve znamení
kolaudace, po které následovaly podpisy předávacích protokolů.
22. března 2016 byla stavba úspěšně předána městu Plzni, investorovi
akce.

1

lavnostní ukončení celého
projektu pak proběhlo
15. dubna 2016, kdy byla za
účasti primátora města Plzně
Martina Zrzaveckého, provozního
ředitele Vodárny Plzeň Jana Kreteka,
ředitele Útvaru koordinace evropských
projektů města Plzně Ericha Beneše,
v ýrobního ředitele SMP CZ Jana Freudla,
zástupce ministra životního prostředí
– náměstka pro řízení sekce fondů
EU Jana Kříže a náměstka primátora
města Plzně Martina Baxi přestřižena
slavnostní páska symbolizující spuštění
nově zrekonstruovaných objektů
Úpravny vody Plzeň do provozu.
Projekt byl zahájen v srpnu 2013
pracemi na odběrném objektu surové
vody, sanaci kanálů surové vody, čerpací
stanici surové vody úpravny II, sanaci
v ýtlačných řadů na úpravně vody III
a na předsedimentaci, rekonstrukci
předsedimentace a akumulací B a C.
Tyto objekty měly být podle původního
plánu předány k 30. dubnu 2014.
Termín ref lektoval značný rozsah

stavebních úprav, které bylo zapotřebí
provést pro další postup prací. Nakonec
bylo, po zjištění nečekaných rozdílů
na stávajících konstrukcích oproti
dokumentaci stavby, posunuto ukončení
prací na 31. července 2014, tedy posun
o tři měsíce. Tento termín byl dodržen a
práce byly předány 15. července 2014.
DALŠÍ POSTUP PRACÍ
Projekt se po své dokončené první
části přesunul na rekonstrukci filtrace
včetně UV záření, rekonstrukci čerpací
stanice upravené vody III, rekonstrukce
akumulace A, v yrovnávacích nádrží
kalového hospodářství, budov y
reakčních nádrží, CO2 a chlorovny,
dílčí úprav y na dávkování vápenného
hydrátu a síranu hlinitého, úprav y
respektive doplnění dávkování
chemikálií siřičitanu sodného,
chloru, granulovaného aktivního uhlí,
rekonstrukce jímání surové vody ÚV
III, rekonstrukce objektu ozonizace
a sedimentace. Původní termín pro
dokončení prací byl 30. prosinece 2014,

vlivem předchozích změn, které měly
návaznosti, byl posunut na 12. února
2015. Všechny tyto navázané termíny
měly dopad i na předposlední milník,
tedy celkové dokončení prací 30. června
2015 – nově 31. srpna 2015.
„Práce vzhledem k rozsahu projektu
probíhaly ve svižném tempu. Po dnešním
ohlédnutí se zpět vidím, že jak problémy s
vyprojektovanou dokumentací, tak i nepřízeň
nastavených administrativních procesů se
dá překonat při troše chuti a vůli lidí okolo
projektu. A to jak lidí na stavbě samotné, tak
i lidí, kteří se o projekt starají zpovzdálí,“
říká stavby vedoucí Tomáš Lazur.
ZAJÍMAVOSTI
Veškeré úprav y na objektech probíhaly
za stálého provozu v ýroby pitné vody.
Protože rekonstrukce některých
částí byla prováděna v blízkosti a
vlastně i přímo v řece Úhlavě, museli
jsme věnovat i speciální pozornost
životnímu prostředí, a to jak ve smyslu
likvidace odpadů, tak i zacházení se
všemi materiály a prostředky během
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TECHNICKÉ PARAMETRY STAVBY:
1 000 l/s

v ýkon úpravny vod

38 450 m2

plocha sanace železobetonových konstrukcí

6 300 m3/h

dmychárna pracího vzduchu – dopravní množství vzduchu

3

600 l/s

průtok čerpací stanice surové vody

200 l/s

v ýkon jednoho čerpadla z celkem tří

2 x 6 000 m3

objem akumulace upravené vody A

1 760 m3

rekonstrukce akumulace upravené vody B
4

1 x 1 845 m3

rekonstrukce akumulace upravené vody C

696,84 m

délka v yměněných a nov ých rozvodů vodovodních řadů (v materiálu TLT) v areálu
úpravny vody, profily DN 300 – DN 1000

227,13 m

délka sanace stávajícího vodovodního potrubí tlakov ým rukávcem - bezv ýkopová
technologie

7

GRAVITAČNÍ PÍSKOVÁ FILTRACE:

5

(celoplošný drenážní systém s dvousměrným průtokem pracích médií ):

6 pískových rychlofiltrů
úplná rekonstrukce

97,2 m2

filtrační plocha jednoho filtru

583,2 m2

celková filtrační plocha filtrů

1 000 l/s (max.)
v ýkon filtrace

6

FILTRACE PŘES GRAVITAČNÍ PÍSKOVOU FILTRACI:
4 filtry

úplná rekonstrukce

1

ÚPRAVNA VODY

2

ČERPACÍ STANICE SUROVÉ VODY

3

FILTRACE

388,8 m2

4

KONTROLA KVALITY VODY, VPRAVO
VYČIŠTĚNÁ, VLEVO Z ŘEKY

333 l/s (max.)

5

POHLED NA AREÁL

6

SLAVNOSTNÍ STŘIH PÁSKY

97,2 m2

filtrační plocha (jednoho filtru)
celková filtrační plocha filtrů
v ýkon jednoho filtru

náplň těles filtrů z granulovaného aktivního uhlí s měrnou
hustotou 450 kg/m3

rekonstrukce. Jedním z indikátorů,
že je vše v pořádku, jsou v Úpravně
vody v Plzni nádrže s rybami. V jedné
nádrži je voda z přítoku na vodárnu,
v druhé nádrži je voda upravená,
ve které se nacházejí velmi citliví
jeseteři. V případě jejich jakékoliv
abnormální reakce je možné zasáhnout
v následných technologických stupních
úprav y vody. V průběhu v ýstavby nebyla
zaznamenána žádná ekologická havárie.
Pro město Plzeň tento projekt znamenal
jednu z největších investičních akcí
ve vodohospodářském oboru za
poslední roky. Po dokončení prací se
Plzeň může pyšnit jednou z nejlepších
vod v ytékajících z kohoutků každého
Plzeňana.
„Pro společnost SMP CZ byla rekonstrukce
a modernizace Úpravny vody Plzeň
jednou z nejvýznamnějších a největších
vodohospodářských staveb za poslední
dva roky. Byla to příležitost zúročit naše
dlouholeté zkušenosti, které náš tým nasbíral

během předchozích rekonstrukcí dalších
významných úpraven vod v severních a
jižních Čechách a na Vysočině. Posláním
naší společnosti je vytvářet díla, která jsou
prospěšná lidem, na která jsme hrdí a která
přetrvají po generace. Tímto projektem se
toto naše poslání beze zbytku naplnilo,“ říká
Jan Freudl, v ýrobní ředitel společnosti
SMP CZ. b

7

OZONIZACE, V POPŘEDÍ PŮVODNÍ
OZONIZÁTOR, V POZADÍ NOVÉ
VYBAVENÍ

8

TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ
FILTRACE

PROJEKTANT: SWECO HYDROPROJEKT
PROVOZOVATEL: Vodárna Plzeň
INVESTOR: Město Plzeň
GENERÁLNÍ DODAVATEL: SMP CZ
8
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NAŠE STAVBY
ZÍSKALY
OCENĚNÍ
BEZBARIÉROVÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ STANICE
METRA ANDĚL
Hlavní město Praha udělilo v červnu
2016 společnosti SMP CZ cenu za
realizaci bezbariérového zpřístupnění
stanice metra Anděl, díky kterému se
v ýrazně zjednoduší doprava tělesně
hendikepovaných na tak zásadním
dopravním uzlu městské hromadné
dopravy. Ocenění bylo získáno
především za v ypořádání se
s náročnými geologickými podmínkami.
Tato stavba byla realizována ve sdružení
SMP CZ (vedoucí sdružení) a RVES,
Anděl společníci, Eurogas (nástupce
RVES). Investorem byl Dopravní podnik
hlavního města Prahy.

trati Lovosice – Česká Lípa. Jednalo
se o rekonstrukci mostu přes řeku
Labe spočívající v odstranění původní
nýtové ocelové konstrukce o sedmi
polích a délce 336 m a nahrazení
novou konstrukcí s průběžnou jízdní
dráhou. Demontáž a montáž obloukové
konstrukce nad vodou byla prováděna
zaplavováním soulodí. Dodavatelem
byla Společnost most Lovosice – Česká
Lípa, složená z firem SMP CZ (vedoucí
sdružení), Chládek & Tintěra, HABAU CZ
a BILFINGER MCE Slaný. Investorem
byla Správa železniční dopravní cesty.

PŘEMOSTĚNÍ PŘES TRAŤ ČESKÝCH
DRAH V PODĚBRADECH
Perfektní provedení technicky obtížné
stavby mimoúrovňového křížení
silnice II/329 s frekventovanou
elektrifikovanou železniční tratí
v blízkosti vlakového nádraží v
Poděbradech získalo v červnu titul
Česká dopravní stavba & technologie.
Dodavatelem této stavby byly
společnosti M – SILNICE a SMP CZ.
FREYSSINET CS zde působil jako
subdodavatel. Investorem této stavby
byl Středočeský kraj a město Poděbrady.
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MODERNIZACE PLAVEBNÍ KOMORY V
BRANDÝSE NAD LABEM
SMP CZ obdržela ocenění v soutěži
Česká dopravní stavba za modernizaci

plavební komory v Brandýse nad Labem.
Ředitelství vodních cest cenu udělilo
za stabilizaci základů plavební komory,
která byla před 80 lety postavena na
nestabilních tekutých píscích, a
celkovou modernizaci pohonů ovládání
vrat a segmentových uzávěrů obtoků,
modernizaci řídicího systému a ovládání
komory, elektroinstalací, osvětlení a
strojního vybavení. Investorem bylo
Ředitelství vodních cest ČR. b

PRAHA - STODŮLKY

BRITSKÁ ČTVRŤ SE ZNOVU ROZROSTLA
PRŮMSTAV: V pražských Stodůlkách jsme dokončili další bytové domy
projektu Britská čtvrť. Vzniká postupně už několik let na původně
volném prostoru, který přiléhá k významné komunikaci - ulici
Jeremiášova a je prvním dílem nově rostoucí městské části,
Západního Města. Realizace dvou bytových domů pro významnou
developerskou skupinu FINEP trvala 18 měsíců a byla dokončena na
konci března tohoto roku.

REKONSTRUKCE MOSTU V KM 38,816
NA TRATI LOVOSICE – ČESKÁ LÍPA
Titul Česká dopravní stavba &
technologie, v kategorii mosty a tunely,
dostala v červnu stavba mostu na

1
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ápadní Město je projektem,
který si klade ambiciózní cíl
vybudovat „na zelené louce“
zcela novou a zároveň
plnohodnotnou městskou část, a to na
rozloze více než 1 100 000 m2. První
fází je výstavba Britské čtvrti, s ní
sousedícího Centrálního náměstí, parku
a administrativního centra, a následovat
by měly další čtvrti - počítá se například
se švédskou, norskou anebo německou.
Výstavba dvou bytov ých domů není
zdaleka jedinou realizací, na které
se skupinou FINEP spolupracujeme,
na výstavbě projektu Britská čtvrť se
podílíme už od jeho počátku.
Právě dokončené objekty D a E vznikly
v rámci VI. etapy a kromě bytov ých
jednotek nabízí také komerční prostory.
Oba objekty mají společný suterén se
dvěma podzemními podlažími – to
druhé je místem pro garážová stání,
sklepy a technické místnosti, v prvním
je vstupní hala a podél severní fasády
komerce (objekt D i E mají shodně po
třech obchodních prostorech). Obě sekce
objektu mají svůj samostatný vstup,
taktéž na severní straně, a jednotlivé
byty jsou přístupné z komunikačního
prostoru, který je tvořen chodbou,
v ýtahem a schodištěm. Domy mají
shodně 7 nadzemních podlaží, z toho
dvě ustupující. Byty jsou realizovány
v rozměrech 26,7 – 116,9 m2 a ve
velikostních kategoriích 1+kk – 4+kk,
kdy ke každému bytu náleží balkón
nebo terasa. V rámci celé etapy bylo
dokončeno 144 bytov ých jednotek
(70 v budově D, 74 v budově E), k nim
patří celkem 116 parkovacích míst v
podzemních garážích a dalších
36 míst v okolí. Severně od objektu jsme
vybudovali park s dětským hřištěm a
fontánou.
Zejména při provádění zemních prací
v parku bylo potřeba zohlednit polohu
a umístění metra a kolektoru, který
na metro bezprostředně navazuje.

V souvislosti s provozem metra bylo
také nezbytné řešit vibroizolaci celého
objektu. Už původní měření vibrací z
roku 2010 naznačovalo, že povolené
hladiny hluku mohou být překračovány,
a to především v nočních hodinách.
Další měření v roce 2013 tyto informace
potvrdilo. Pokud by odhlučnění objektu
řešeno nebylo, docházelo by v bytových
jednotkách, které jsou nejblíže k dráze
metra (nejkratší vzdálenost budov od
kolejiště metra je 19,6 m), v nočních
hodinách k překročení hladiny zrychlení
vibrací až o 7-8 dB (povolený limit
LAmax = 30 dB). Při kontrole vibrací
a hluku před kolaudací přitom musí
být splněn hygienický limit s jistotou
1–2 dB, tedy pokud předpokládáme
překročení hluku o 9 dB, pak musíme
zajistit jeho snížení o 11 dB, abychom
hygienickému limitu s jistotou vyhověli.
Řešením situace byla montáž celoplošné
vibroizolace - tj. zdvojení stropní
desky nad 1. PP (odděluje komerční
prostory a vstupní halu od bytových
podlaží nad nimi), mezi které byl vložen
vibroizolační materiál.
S kolaudací bytových domů D a E pro
nás práce na Stodůlkách nekončí –
aktuálně pracujeme na VII. a VIII.
etapě… b

3

1

BRITSKÁ ČTVRŤ, OBJEKTY D A E

2

DETAIL FASÁDY

3

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
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PRAHA – MODŘANY

DALŠÍ BYTY PRO DEVELOPERA YIT
V MODŘANECH
PRŮMSTAV: Na jaře byla dokončena a zkolaudována druhá etapa
bytového projektu KOTI Hyacint. Věděli jste, že KOTI znamená finsky
„domov“? Výstavba desítek nových domovů pro budoucí obyvatele
byla zahájena v září 2014, kdy plynule navázala na právě dokončenou
první etapu.

2

1
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rámci druhé etapy byly
v ybudovány tři samostatné
bytové domy A, B a C.
Celková kapacita všech
objektů je 165 bytov ých jednotek,
173 parkovacích stání a 8 komerčních
prostor.
Všechny tři objekty jsou spojeny
suterénem, kde se nachází parkovací
stání, sklepy a technické místnosti.
Bytový dům A má 5+1 nadzemní podlaží,
kdy v 1. NP jsou umístěny komerční
prostory a v ostatních podlažích
bytové jednotky. Ostatní dva domy jsou
připraveny pouze pro bytové jednotky
- dům B má 5+1 nadzemní podlaží,
dům C má 5+2 nadzemní podlaží.
Samozřejmostí je bezbariérov ý přístup
do všech objektů. V atriu mezi domy
se nachází uzavřená parková úprava s
osvětlenými mlatov ými cestičkami.
K bytům v prvním nadzemním podlaží
náleží předzahrádky s terasami
orientovanými do vnitrobloku. Ve
v yšších podlažích navazují na všechny
byty balkony zasklené systémem

skleněných v ýplní s protihlukovou
funkcí. Byty v horních ustupujících
podlažích jsou vybaveny střešními
terasami, na některých jsou instalovány
dřevěné pergoly.
Ve srovnání s první etapou byl zvýšen
počet bytů (o 32 bytových jednotek),
přičemž plocha komerčních prostor i
podzemních garáží zůstala zachována.
Také vnější vzhled bytových domů je v
zásadě podobný, liší se jen barevností
zasklených balkonových zábradlí. Ve
druhé etapě bylo upuštěno od realizace
pasivního domu. Zájem o pasivní
bydlení, které společnost YIT nabízela
v první etapě, totiž nenaplnil očekávání
– příčinou byla zřejmě vyšší cena,
jejíž návratnost nebyla při současných
cenách energií a poměrně mírných
posledních zimách zatím tak rychlá.
Ve druhé etapě byla upravena nosná
konstrukce objektů, a to především
proto, že se změnil počet bytů, a
současně byl kladen větší důraz na
akustiku. Mezi byty jsou vždy nosné
železobetonové stěny, které nejsou
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zeslabovány žádným vedením ani
zapuštěnými krabicemi zásuvek.
Zasklení balkonů muselo vytvořit
akustickou clonu proti hluku z doprav y
v ulici Československého exilu a přilehlé
zastávky MHD. Zasklení těchto balkonů
bylo dodáváno z Finska, kde mají se
zasklíváním lodžií a balkonů velké
zkušenosti.
Developer YIT ještě během realizace
prodal dva domy bytovému družstvu
Stavbař. Díky tomu bylo nutné rozdělit
stavbu na dva majitele se samostatnými
přípojkami vody a kanalizací včetně
oddělených retencí dešťových vod.
Zajímavé je, že byty družstva byly
obsazeny mnohem dříve než byty YIT.
Kolaudace druhé etapy proběhla
již začátkem března 2016, tedy o
měsíc dříve, než bylo ujednáno ve
smlouvě. Byty se však zatím ještě
nemohou prodávat, a to díky poměrně
zdlouhavému procesu přidělování
popisných čísel, novému katastrálnímu
zákonu a samotnému zpracování na
katastrálním úřadu. b

BARDEJOV
2

MOSTY NA JIHOZÁPADNÍM OBCHVATU
BARDEJOVA
SMS: Předmětem zakázky je jihozápadní obchvat města Bardejov,
který se nachází v katastrálním území města Bardejov a obce
Mokroluh. Je budovaný z důvodu odklonění tranzitní dopravy mimo
historické centrum města. Společnost SMS realizuje tři z celkem
šesti mostních objektů, a to jako dodavatel pro sdružení společností
EUROVIA SK a STRABAG. Jedná se o mosty s označením SO 204, SO 205
a SO 206.

KOTI HYACINT – POHLED DO VNITROBLOKU

1
2

3

DOMY S BALKONY S BAREVNÝM ZÁBRADLÍM

3

1
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100 mm na opoře č. 1 a 160 mm na
opoře č. 6.
SO 205-00 MOST NAD ULICÍ TAČEVSKÁ
V KM 4,690
Mostní objekt délky 79,6 m se nachází
jižně od centra Bardejova v blízkosti
městského hřbitova. Překážku tvoří
místní komunikace (ulice Tačevská)
v základním šířkovém uspořádání
MZ 8,5/50. Trasa se v daném úseku
nachází ve směrovém oblouku R=250 m,
v přechodnici a ve v ýškovém oblouku
s proměnným podélným sklonem. Příčný
sklon je jednostranný 3,0%.

2

SO 204-00 MOST NAD ÚDOLÍM POTOKA
V KM 3,175

J

edná se o největší mostní objekt
předmětného úseku dlouhý
158,15 m. Most překlenuje údolí
se dvěma potoky, jejichž úprava je
také součástí prací. Šířkové
uspořádání na mostě je v souladu
se šířkovým uspořádáním silnice
I/77. Trasa se v daném úseku nachází
ve směrovém oblouku R=600 m,
v přechodnici a v ýškově ve stoupání
1,08 %. Příčný sklon silnice je
jednostranný 3,0%.
ZAKLÁDÁNÍ
Přemostěné údolí je v yplněno
deluviálními a eluviálními sedimenty.
Vzhledem k nepřízniv ým základov ým
poměrům je most založený na
hloubkových pilotách vetknutých
do nosného podloží. Byly použity
velkoprůměrové piloty průměru
1,2 m s délkami od 11 do 22 m. Délka
pilot byla upravovaná na základě
zkoušek nesystémov ých pilot vrtaných
v blízkosti základov ých bloků. Piloty
pro opory byly vrtány ze zhutněného
násypu a pro mezilehlé podpěry byly
realizovány ze stavebních jam.
SPODNÍ STAVBA
Spodní stavba je tvořena dvojicí opor se
čtyřmi mezilehlými podpěrami. Krajní

opory č. 1 a č. 6 sestávají z úložných
železobetonových prahů založených
přímo na velkoprůměrových pilotách.
Opory jsou kromě založení a úložných
prahů tvořené také rovnoběžnými
zavěšenými křídly délky 4,5 m a
přechodovou deskou kloubově spojenou
se závěrnou zídkou. Mezilehlé pilíře
sestávají z dvojice sloupů kruhového
průřezu průměru 1,60 m vetknutých
do základové desky a založených na
velkoprůměrových pilotách. Pilíře
v ýšky 7,5 až 10 m s rozšířenou hlavou
byly betonovány naráz jako jeden
betonážní celek, což vyžadovalo
komplikovanou montáž výstužných
prvků a bednicí konstrukce a dodržení
přesných technologických postupů.
Zatížení z nosné konstrukce je do pilířů
přenášeno pomocí dvojice hrncových
ložisek.
NOSNÁ KONSTRUKCE
Nosná konstrukce staticky působí
jako pět prostých polí spřažených
monolitickou deskou do jednoho
dilatačního celku s rozpětími
26,98 + 3 x 30,60 + 26,98 m. Celková
délka nosné konstrukce je 146,96 m.
Hlavní konstrukční prvky jsou předpjaté
prefabrikáty délky 30 a 27 m a výšky
1,4 m. Prefabrikáty jsou spojené
železobetonovou deskou tloušťky
0,20 m. Tuhost konstrukce zabezpečují
monolitické příčníky šířky 2,24 m.
Mostní svršek je nesený 9 prefabrikáty

T tvaru přesného označení IST-EN/08
s osovou vzdáleností 1,5 m. V příčném
směru jsou jednotlivé nosníky uloženy
ve vodorovné poloze, příčný sklon
zabezpečuje sklon úložného prahu.
Celková šířka nosné konstrukce je
14 m. Montáž nosníků probíhala pomocí
jeřábu Demag AC 250-1 s maximální
nosností 250 t umístěného v 5 polohách
(v každém poli) postupně od opory
č. 1 k opoře č. 6.
PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTU
Horní povrch mostovky je chráněný
voděodolnou celoplošnou izolací
z asfaltových pásů. Na obou okrajích
mostu jsou celomonolitické chodníkové
římsy šířky 1,5 m, jejichž součástí je
služební chodník šířky 0,75 m. Obruba
chodníkové římsy je z vnitřní strany
tvořena kamenným obrubníkem
kotveným do monolitické části
vlepenými kotevními trny délky 0,5 m.
Nadvýšení obrubníku zabezpečuje
drenážní plastbeton frakce 8 – 16 mm
stmelený epoxidem. Vozovka na mostě
má standardní skladbu složenou ze 40 mm
krytu z asfaltového betonu AC 11 a 45 mm
ochranné vrstvy asfaltového betonu
AC 16. Jako bezpečnostní zařízení je
navrženo ocelové zábradlí a schválené
mostní svodidlo pro úroveň zachycení
H2. Odvodnění mostu zabezpečují
odvodňovače rozměrů 0,3 x 0,5 m. Nad
oporami je navržen povrchový mostní
závěr s celkovým dilatačním pohybem

kotveným do monolitické části. Jako
bezpečnostní zařízení je navrhnuto
ocelové zábradlí a schválené mostní
svodidlo pro úroveň zachycení H2.
Odvodnění je zabezpečené mostními
odvodňovači do sběrného potrubí
DN200 zavěšeného na nosné konstrukci
mostu. Na oporách i podpěrách je
nosná konstrukce uložena na dvojici
hrncov ých ložisek s tef lonovou kluznou
vložkou. Dilataci mostu zabezpečuje
povrchov ý mostní závěr s celkov ým
dilatačním pohybem 80 mm.
206-00 MOST NAD SILNICÍ II/545 V KM
4,995

Spodní stavbu tvoří dvojice opor a
dvojice mezilehlých podpor. Opory
č. 1 a č. 4 jsou navrženy jako úložné
prahy ze železobetonu založené na
velkoprůměrov ých pilotách průměru
1,2 m délky 11 m. Opora dále sestává
z rovnoběžných zavěšených křídel a
přechodové desky kloubově spojené se
závěrnou zídkou. Podpěry stěnového
charakteru v ýšky 7,8 a 8,3 m byly
navrženy jako vetknuté do základové
desky a založené na velkoprůměrov ých
pilotách délky 13 m. Ve vrchní části je
rozšířený úložný práh, který byl příčně
předepnutý šesti 15lanov ými kabely
Ls 15,7/1860 MPa. Nosná konstrukce
staticky působí jako trojpolov ý spojitý
staticky neurčitý nosník tvořící jeden
dilatační celek. Délka nosné konstrukce
63,96 m má při v ýšce 1,4 m a šířce
14,3 m rozpětí jednotliv ých polí
17 + 28 + 17 m. Monolitická nosná
konstrukce byla navržena jako
deska s oboustrannými konzolami
z předpjatého betonu. Přepjetí
v konstrukci zabezpečují kabely 18xLs
15,7/1860 MPa předpínané systémem
Freyssinet. Monolitická deska byla
betonována na podpěrné skruži v jedné
etapě, aby se minimalizovalo omezení
provozu pod mostem.

Mostní objekt délky 74,48 m se nachází
jižně od centra Bardejova v blízkosti
nově budovaného kruhového objezdu
a je posledním mostem obchvatu
Bardejova. Objekt přemosťuje přeložku
silnice II/545 v základním šířkovém
uspořádání MZ 8,5/50. Šířkové
uspořádání na mostě C 11,5/80 je
v souladu se šířkov ým uspořádáním
převáděné komunikace (obchvatu). Trasa
se v daném úseku nachází ve směrovém
oblouku R=250 m, v přechodnici a
s podélným sklonem 5,32 %, který
v kombinaci s příčným sklonem 5,0 %
v ytváří v ýsledný sklon až 7,3 %.

Mostovka je chráněna izolací
z asfaltov ých pásů. Římsy šířky
1,5 m se nachází na obou okrajích
mostu a převádí služební chodník.
Obruba chodníkové římsy je z vnitřních
stran tvořena kamenným obrubníkem

Nosná konstrukce má identický tvar i
rozpětí jako nosná konstrukce
SO 205 a také staticky působí jako
trojpolov ý spojitý staticky neurčitý
nosník tvořící jeden dilatační celek.
Ochranné a doplňkové konstrukce na

Spodní stavba sestává z dvojice opor
a dvou mezilehlých podpěr. Opory
č. 1 a č. 4 jsou navrženy jako úložné
prahy ze železobetonu založené na
velkoprůměrov ých pilotách průměru
12 m a délky 15 m. Opora dále sestává
z rovnoběžných zavěšených křídel a
přechodové desky kloubově spojené
se závěrnou zídkou. Podpěry v ýšky
7,5 a 6 m byly navrženy jako vetknuté
do základové desky a založené na
velkoprůměrov ých pilotách délky 10 m.
Ve vrchní části je rozšířený úložný
práh, který byl příčně předepnutý šesti
15lanov ými kabely Ls 15,7/1860 MPa.
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mostě (zábradlí, svodidla, odvodnění, …)
jsou taktéž identické jako na mostním
objektu SO 205. Rozdíl mezi SO 205
a SO 206 je zejména ve v ýškov ých
a směrov ých poměrech, použitých
materiálech, hloubce založení a použití
protihlukov ých stěn na mostě SO 206,
které zabraňují šíření nepřízniv ých
zvukov ých vln do přilehlé obytné zóny
města.
Společnost SMS realizuje práce
převážně vlastními kapacitami a v rámci
Skupiny SMP v yužívá také spolupráce
se společností FREYSSINET CS, která
zabezpečila předpínání konstrukcí. b

1

SO 206 MOST NAD SILNICÍ II/545

2

PANORAMATICKÝ ZÁBĚR NA KONEC
ÚSEKU, SO 205 (VLEVO) A SO 206
(UPROSTŘED)

3

SO 205 MOST NAD ULICÍ TAČEVSKÁ

4

ŘÍMSA - KAMENNÝ OBRUBNÍK
ULOŽENÝ NA PLASTBETONOVÉM
LŮŽKU SO 204

3

4
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HISTORIE
udatínský zámek byl původně
středověkým hradem. Za jeho
nejstarší část je považována
válcovitá obytná věž, poprvé
je zmíněna v roce 1321 jako „castrum
Budetym“. Byla v yužívána jako mýtná
a strážní stanice na cestě vedoucí ze
Slezska a Polska. Alexander Lombardini
píše, že hradní kaplička byla postavena
v roce 1745, protože ta původní,
umístěná na neznámém místě na
hradě, nedostačovala pro panstvo a
služebnictvo rozrůstající se úměrně
k rozšiřování hradu.

ŽILINA

OBNOVA KAPLIČKY
BUDATÍNSKÉHO ZÁMKU
SMS: Předmětem jedinečné zakázky byla rekonstrukce kapličky a
hospodářské budovy na zámku Budatín. Jejím cílem bylo především
zlepšení stavu objektů, a to současně s maximální snahou
o zachování původního výrazu. Rekonstrukce byla po téměř
20 měsících dokončena v květnu 2016. Zámek Budatín, který se
nachází v Žilině a je národní kulturní památkou, díky tomu může
návštěvníkům nabídnout ještě více ze slovenských dějin.
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Nejstarší v yobrazení kapličky je na
obraze ve vlastnictví Povážského
muzea v Žilině a zobrazuje sv. Floriána,
jak hasí Budatínský hrad. Na pravém
spodním nároží na místě kapličky
je v yobrazena v y v ýšená stavba se
sedlovou střechou bez věžičky a s trojicí
oken. Oslovením současného správce
farnosti Brodno, ThLic. Jozefa Šošky, se
podařilo objevit kanonickou vizitaci z
roku 1803, ve které je kaplička popsaná
z exteriéru i interiéru. V první části
zápisu o filiálce v Budatíně je napsáno,
že veřejná kaplička se nachází na rohu
a je připojená k severní části hradu,
oddělené od dalších budov vnitřně i
střechou, především z důvodu ochrany
před požárem. Její délka a šířka byly
téměř stejné a nenacházela se tam
žádná krypta. Kapličku dal postavit
z kamene osvícený a vznešený hrabě
Anton Suňog. Podle popisu byla kaplička
v ybudována z pevného materiálu,
přičemž stěny měly čtveřici velkých
a trojici dalších menších zaklenutých
oken. Věž ani věžička se tam v té době
nenacházely, protože pro potřeby
kapličky bily zvony na hradní věži. Do
kapličky se vcházelo z hradu, z jižní
chodby, přes v ysoké a široké dveře
chráněné kovov ými závorami. V další
části vizitace se hovoří o interiéru
kapličky. Dlažba byla čtvercová a
nacházely se tam dva chóry. Jeden
v yšší, zděný, ke kterému vedl vchod z

chodby směřující z horní západní části,
sloužící urozeným pánům. Druhý, nižší,
pod zděným chórem s přístupem z lodě
kapličky. Zdobily ho ornamenty, obrázky
a datování 1766. Stály tam lavice, jako
to bý vá zv ykem v kostelích. Dnes se tu
nachází jen jedna empora (galerie), která
je přístupná z části západního křídla, lze
ji tedy ztotožnit se zmiňovaným chórem.
Spodní, dřevěný chór byl pravděpodobně
velmi nízký, zřejmě ve formě v yššího
schodu, který sloužil zadním řadám
věřících, aby viděli, co se děje v průběhu
bohoslužby. V kapličce se nacházel jen
jeden oltář, celý zděný, zdobený jemnou
řezbářskou prací a zlacený. Na něm
v jakémsi v ýklenku stála socha sv. Jána
Nepomuckého, zdobená stříbrnými
třásněmi a hvězdami a modrav ým
pláštěm. Překrý valo ji sklo, aby se na
ni neprášilo. Na oltáři stál přenosný
vyřezávaný svatostánek blankytně
modré barv y zdobený stříbrnými
hvězdami, na dveřích celý zlacený.
Díky zachované kanonické vizitaci
farnosti Brodno si tak můžeme doplnit
vědomosti o tom, jak v ypadala kaplička
začátkem 19. století, tedy před všemi
úpravami fasád v klasicistním duchu,
resp. před zničením barokního paláce a
následnými rekonstrukcemi.
PŮVODNÍ STAV
Kapličku tvoří jednolodní nečleněný
prostor zaklenutý lunetovou klenbou s
emporou na západní straně. Malby se
zachovaly jen v existujících omítkách, a
i tak pouze ve fragmentech. Jde o zbytky
iluzivního architektonického rámování
oltářního obrazu, stěny byly malované
okrovou barvou a klenbové oblouky
lemovaly šedohnědé pásy. Historické
nástěnné malby bylo třeba ve smyslu
pokynů Krajského památkového ústavu
v Žilině zrekonstruovat. V kapličce se
nacházela i plastická štuková v ýzdoba,
kterou tvořila řada čtyř pilastrů
členících severní a jižní stěnu. U
pilastrů se v dobrém stavu zachovala
horní část dříku ukončená profilovanou
římsovou hlavicí. Spodní část pilastru

26

byla osekaná až na zdivo. Mezi
severním křídlem (hospodářská budova)
a kapličkou byly po stranách zazděné
dva otvory s klenbou, v ýškov ý rozdíl
podlah mezi těmito dvěma prostory
byl přibližně 300 mm. V kapličce se
zachovala původní ocelová okna, u
kterých bylo zapotřebí zachovat rám.
Další dvě okna byla dřevěná. Ostatní
prostory navazující na kapličku z jižní
strany tvořily torzo západního paláce s
dvěma podlažími a věžičkou. Prostory
v yplňovaly arkádové chodby, některé
arkády byly zazděné. Podlaží byla
navzájem propojena kamenným točitým
schodištěm vedoucím až do podkroví.
Krov nad touto částí byl původní
a v yžadoval rekonstrukci. Krytina
byla plechová. Zdivo v 1. nadzemním
podlaží bylo nainjektováno proti
vlhkosti a byly tu zhotovené podkladové
betony. Z důvodu snižování podlahy
v kapličce bylo potřeba zrealizovat
dodatečnou chemickou hydroizolaci. Ve
2. nadzemním podlaží nebyly nášlapné
podlahové vrstv y a byly viditelné
dřevěné trámy s násypem. Trámy
byly značně ztrouchnivělé. Vnějšek
objektu hospodářských budov (severní
křídlo) tvořily plasticky členěné fasády,
pravidelně rytmizované na průčelí
řadou masivních pilastrů a oblouků.
Severní a západní fasáda kapličky a
torza paláce byla hladká, bez v ýzdoby,
členění tvořily pouze okenní otvory a
zazděné arkády. Na jižní a v ýchodní
straně paláce už byla tvarovaná fasáda
se svislými a horizontálními prvky.
Původní omítka byla na mnoha místech
popraskaná a zateklá.
CÍL REKONSTRUKCE
Kromě zlepšení technického stavu
objektů bylo snahou v maximální míře
zachovat původní tvar a v ýraz celého
objektu včetně vnitřní dispozice. Objekt
se bude v budoucnu v yužívat na muzejní
expozice. Pokladem byla dokumentace
Michala Šimkoviče – Hrad Budatín, tzv.
hospodářské sídlo – návrh na obnovu
a konzultace s Krajským památkov ým
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OKNA A DVEŘE
Na objektu fasády se zachovalo jedno
barokní okno, které bylo předlohou
pro v ytvoření ostatních oken. Kvalitní
dubové repliky vhodně dotvářejí a
osvětlují prostor kapličky. Všechny
detaily byly důsledně konzultovány
s Krajským památkov ým ústavem v
Žilině. V přízemí objektu se nachází dvě
zasklené stěny osazené v klenbov ých
ostěních. Záměrem bylo v ytvořit arkádu,
která koresponduje s klenbami 2.
nadzemního podlaží. Návštěvníci tak
mají krásný v ýhled na přilehlý park a
samozřejmě také na hrad Budatín. Dveře
byly v yrobeny z dubového masivu jako
repliky podle zachovaných originálů
ve 2. nadzemním podlaží. Stolař
musel v ytvořit ozdobné frézování na
jednotliv ých zárubních a v ýplních dveří.
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ústavem v Žilině. Objekt bude v ytápěn
elektrickým podlahov ým v ytápěním.
Dále je v něm navrhnuta elektrická
požární signalizace, zabezpečovací
systém a systém slaboproudých
rozvodů. Rozvody kanalizace se budou
realizovat v plném rozsahu jako nové,
stejně tak rozvody elektroinstalace,
EPS a EZS. Kaplička bude bezbariérová,
což umožní prohlídku i návštěvníkům s
tělesným hendikepem. V hradní kapličce
bude k dispozici IT v ybavení umožňující
absolvovat virtuální prohlídku
hradních expozic a návštěvu hradní
věže s panoramatickým pohledem do
okolí. Muzeum v yužije kapličku také
jako prostor pro konání kulturních a
vzdělávacích akcí a v ýstav.
REALIZACE - STŘECHA
Nevyhnutelnou součástí rekonstrukce
byla výměna původní měděné střechy,
která už byla v nev yhovujícím stavu a
zatékala. Svou daň v podobě poškození

fasády a jiných konstrukcí v objektu si
v ybral i nefungující okapový systém.
Původní střecha se demontovala
postupně s velkým ohledem na klenbu
v kapličce. Tam hrozilo její poškození,
protože obvodové zdivo bylo ze
severní strany nakloněné, což bylo
viditelné na velké vertikální prasklině
ve zdivu. Právě tuto poruchu na
obvodové konstrukci vyřešila realizace
obvodového věnce a příčných táhel,
které ji v ýrazně zpevnily. Na tento věnec
byl potom postaven nový krov. Krytinu
tvoří tradiční bobrovka, která barevně
ladí s už zrekonstruovanou částí hradu
Budatín.
MALBY V KAPLIČCE
Rekonstrukci v kapličce realizoval
restaurátor Flaugnatti. Dostal nelehkou
úlohu, neboť malby v kapličce už byly
přetřeny bílou malbou, kterou bylo
potřeba seškrabat a původní malby
zrestaurovat. Největší problém byl s
obnovením malby oltáře na východní

stěně. Byla totiž až do výšky 5 m úplně
zničená, proto se na nové omítky musela
tato část oltáře nově dotvořit.

Při přípravě článku jsme spolupracovali s
Jánem Mládenekem (PROMA) a Povážským
muzeem v Žilině. b

FASÁDA
Při rekonstrukci fasády se zohledňovaly
původní omítky, které se doplnily v
místech, kde byly poškozené. Cílem
uměleckořemeslné obnovy bylo také
zachování původních říms na klenbách
a ostatních fasádách.
SCHODIŠTĚ
Důsledkem různých přestaveb objektu
kapličky je také kruhové schodiště,
které bylo přistaveno v objektu k jižní
straně kapličky. Bylo realizováno z
pískovcových schodnic, jejichž stupnice
byly značně poškozené. Obnoveny byly
ve spolupráci s restaurátorem Ondřejem
Liptákem. Důraz se kladl na nalezení
vhodného pískovce stejné barvy. Díky
tomu jednotlivé plomby doplněné do
schodnic vhodně zapadají a barevné
odlišnosti jsou minimální.

4
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1

KAPLIČKA BUDATÍN

2

VNITŘNÍ KLENBY

3

REKONSTRUOVANÁ STŘECHA

4

VÝHLEDY NA PŘILEHLÝ PARK
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K

PODHRADÍ

REKONSTRUKCE
STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉHO
ZAŘÍZENÍ ÚPRAVNY VODY

předání staveniště došlo
v plánovaném měsíci a
současně byly zahájeny práce
na dílenské předv ýrobě
potrubních dílců a konstrukcí,
v ybudování zařízení staveniště a
zajistily se objednávky dlouhodobých
dodávek strojního zařízení.

kabelových tras, úpravy a výměny rozvaděčů
a připojování nově instalovaných zařízení a
jejich uvádění do provozu. V současné době je
již levá strana provozována, na pravé straně
úpravny vody byly provedeny demontážní
práce na potrubních rozvodech DN 1000,
probíhají stavební úpravy reakční nádrže a
byly zahájeny sanační práce.“

„K vlastní realizaci v místě stavby došlo
v měsíci dubnu, kdy bylo provedeno
převystrojení stávajících 6kV trafokobek
se stavebními úpravami a osazením dvou
nových 22kV transformátorů. Dalším
krokem bylo odpojení levé části úpravny
od přítoku, kde následovaly demontáže
stávajících trubních rozvodů DN 1000
a následně vybudování nového trubního
systému DN 1000 v materiálu nerez,“
v ysvětluje stavby vedoucí Radomír
Nečas a pokračuje, „současně s touto
činností byly provedeny stavební úpravy
stávajících komor nádrže rychlomísení,
sanace stěn a osazení těsných poklopů pro
uzavření reakčních nádrží při nově použitém
ozónu na úpravu vody. Dále byl vybudován
objekt uskladnění plynného kyslíku a
dopravní potrubní systém pro jeho přepravu
ke generátoru ozonu osazeném v nově
vybudované místnosti ozonizace v provozní
budově úpravny vody. Po celou dobu
probíhají demontáže stávajících rozvodů
elektroinstalace, opravy a budování nových

Ve strojovně byly provedeny úprav y
potrubí při v ýměně pracích čerpadel
včetně jejich osazení, v y vážení a
uvedení do provozu. Byly provedeny
plánované v ýměny a úprav y na
v ýtlačných čerpadlech na Vítkov.

ARKO TECHNOLOGY: V roce 2014 byla projekční organizací
VODING HRANICE vypracována projektová dokumentace, která
objednateli, společnosti Aqualia infrastrukturas inženýring,
převedla do realizační podoby požadavky provozovatele,
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, na modernizaci
již technicky zastaralého zařízení Úpravny vody Podhradí. Na
základě této dokumentace bylo vypsáno výběrové řízení na
zhotovitele stavby, kterého se zúčastnilo pro tuto akci vzniklé
sdružení firem KUNST Hranice a ARKO TECHNOLOGY, které tímto
výběrovým řízením prošlo vítězně. Termín realizace byl stanoven se
zahájením v měsíci lednu 2015 a ukončením do konce listopadu 2016.

1

2

„Před námi je realizace úprav celého
vápenného hospodářství včetně nové
kompresorové stanice, systému přípravy a
dávkování vápenné vody a mléka do surové
a upravené vody, provedení stavebních
elektroinstalací v kancelářských prostorách
provozní budovy úpravny vody a s tím spojené
stavební opravy a výmalby, postupné uvedení
do provozu nově instalovaného zařízení
včetně oživení, spuštění automatizovaného
systému řízení technologických procesů
a měření a regulace,“ dodává Radomír
Nečas.
Rekonstrukce je prováděna za plného
provozu úpravny vody, která je jediným
zdrojem pitné vody pro velkou část
Ostravska, a z toho v yplý vají omezení,
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která práci ovlivňují nejen časově, ale
určují i způsoby provádění některých
úkonů a nutí k v ytváření různých
zábran a krytí, aby se předešlo možné
kontaminaci již upravené vody určené
k distribuci.
HISTORIE STAVBY
Úpravna vody Podhradí byla uvedena
do provozu v polovině padesátých let
minulého století. V této době se jednalo
o největší úpravnu vody v tehdejším
Československu. Sv ým v ýkonem
2 000 l.s-1 přesahovala v ýkon jiných
úpraven vody pro pitné účely. Byla
v ybudována pro zdroj vody z údolní
nádrže Kružberk na řece Moravici.
Vlastní úpravna vody je situována
v katastru obce Vítkov – Podhradí
nad obcí. V sedmdesátých letech byla
úpravna vody rozšířena na kapacitu
až 2 700 l.s-1, kdy hlavním prvkem
umožňujícím zv ýšení v ýkonu byly
nové filtry, o které se rozšířila kapacita
filtračního stupně úprav y. Úprava
vody je jednostupňová koagulační
filtrace, kdy úpravárenským stupněm
jsou otevřené pískové rychlofiltry
evropského typu.
V průběhu let rovněž došlo ke změně
hygienického zabezpečení vody, kdy
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vápenného mléka. Ten spočívá
v jeho kontinuální výrobě v kaskádě
průtočných reaktorů. Navrhovaná
kaskáda čítá čtyři reaktory.

3

4

1

ÚPRAVNA VODY V PODHRADÍ U VÍTKOVA

2

PÍSKOVÉ FILTRY

3

PRACÍ ČERPADLA

4

PRACÍ ČERPADLA
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PRACÍ ČERPADLA

plynný chlor byl nahrazen oxidem
chloričitým. Pro kvalitu úpravy a
dokonalejší přípravu koagulace byly
rekonstruovány v devadesátých
letech nádrže f lokulace, které byly
vybaveny míchacími stěnami s otvory.
Došlo rovněž k rekonstrukci kalového
hospodářství úpravny vody, kdy
odsazený kal z pracích vod filtrace je
odvodňován na odstředivce a odvážen
na skládku. Odsazená prací voda je
vypouštěna do místní vodoteče.
Upravená voda je odváděna rozsáhlým
systémem Ostravského oblastního
vodovodu do spotřebiště, které se
vyskytuje na území pěti okresů, včetně
průmyslové aglomerace Ostravska.
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE
ÚPRAVNY VODY
Rekonstrukce a modernizace úpravny
vody v Podhradí probíhá ze dvou
důvodů. Prvním je náhrada stávajícího
zařízení, které doznalo vysokého
stupně f yzického opotřebení. Druhým
je vstup do stávající technologie
úpravy vody s novými poznatky a
trendy úpravárenské technologie,
které byly objeveny, vypracovány a
aplikovány za posledních 20 až 50
let, tj. po realizaci úpravny vody v

Podhradí.
Úpravna vody zůstane i po
rekonstrukci s technologií koagulační
filtrace. Změna nastane v systému
předúpravy vody a skladby
dávkovaných chemikálií, jejich
přípravy a míst na aplikaci.
U každého filtru dojde k úpravě
odtokového potrubí. Do odtokového
potrubí z každého filtru bude vložen
indukční průtokoměr a místo
stávajícího regulačního ventilu
bude namontována uzavírací klapka
s regulačním elektropohonem. Každý
filtr bude vybaven ultrazvukovým
měřením hladiny.
Nově, po stránce technologie úpravny
vody, bude aplikován technologický
ozon a vápenné mléko do procesu
úpravy za f lokulaci před stupeň
filtrace, osazeno kvalitní a rychlé
míchání chemikálií s vodou.
Voda bude vstupovat do úpravny vody
ve stejném místě jako doposud.
Za vstupním rozdělením vody do dvou
úpravárenských linek je prováděno
měření protékajícího množství surové
vody. Na každé větvi bude nově
osazen statický mísič pro kvalitní
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rychlé míchání chemikálií s vodou. Do
potrubí před mísič se bude aplikovat
koagulant. Nadále bude využíván
síran hlinitý, přičemž jeho příprava
pro aplikaci bude prováděna stejným
způsobem jako doposud. Dále bude do
surové vody aplikován oxid chloričitý,
případně plynný chlor.
Možnost aplikace manganistanu
draselného do surové vody bude
zachována, ale i nadále není
uvažováno s jeho pravidelnou
aplikací. Manganistan draselný se
bude aplikovat jen v případě výskytu
přírodního manganu v surové vodě.
Pomalé míchání vody bude i nadále
prováděno ve stávajících f lokulačních
nádržích s hydraulickým mícháním
vody pomocí osazených děrovaných
stěn. U separačního stupně – filtrace
- bude zachováno kombinované praní
filtrů pracím vzduchem a vodou, a to
ve třech fázích toku pracího vzduchu
a vody v předepsané délce trvání
jednotlivých fází. Bude rekonstruována
vzduchotechnika dopravy a skladování
vápenného hydrátu. Nově bude
osazen technologický soubor přípravy
vápenného mléka. Vedle technických
záležitostí bude při tom realizován i
nový technologický přístup k výrobě

Alkalizace vody se navrhuje
formou vápenného mléka. Toto
se nově navrhuje aplikovat do
odtokových žlabů f lokulace před
filtry. Je to možné s ohledem na
malou spotřebu vápenného hydrátu
a na předpokládanou kvalitu
připravovaného vápenného mléka. Jako
alternativa se ponechá stávající systém
alkalizace vápennou vodou. V případě
jakýchkoliv problémů a při nutnosti
návratu k aplikaci vápenné vody do
akumulace se v II. etapě rekonstruuje
technologie výroby vápenné vody
novým moderním způsobem bez
sytících nádrží. Tento technologický
soubor bude řešen rovněž kaskádou
čtyř průtočných míchaných reaktorů.
Míchání vody bude zabezpečeno
hyperboloidními plastovými míchadly
typu Invent.

6

Budou vyměněny prací agregáty.
Nové intenzity potřebné k regeneraci
filtrů vytváří nové hodnoty pro výkon
pracích agregátů. Nově budou osazena
rovněž čerpadla upravené vody ve
směru na vodojem ve Vítkově.
Kalové hospodářství úpravny vody
zůstává beze změny, stejně tak
provozní soubor manganistanu
sodného. Provozní soubor oxidu
chloričitého bude inovován v původním
rozsahu. b

6

VÝTLAK

7

PRACÍ ČERPADLA

8

PRACÍ ČERPADLA

7

8
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Č
ŽELIVKA

REKONSTRUKCE ČERPACÍ STANICE
SUROVÉ VODY ÚPRAVNY VODY ŽELIVKA
ARKO TECHNOLOGY: Rekonstrukce čerpací stanice surové vody
Úpravny vody Želivka byla zahájena v březnu roku 2015.
Zhotovitelem je Sdružení Úpravny vody Želivka, ve kterém je vedoucím účastníkem společnost ARKO TECHNOLOGY a společníkem
SMP CZ. Čerpací stanici tvoří dva těsně sousedící objekty pod hrází
Ústřední nádrže Švihov. Jedná se o čerpací stanici surové vody I,
která byla uvedena do provozu v roce 1972, a čerpací stanici surové
vody II zprovozněnou v roce 1986.

1

erpací stanice je v mnoha
ohledech v ýjimečná. Celkem
je v ní jedenáct čerpadel Sigma
tří různých typů. Jedná se o
čerpadla 600-BQBV. Tato čerpadla jsou
určena pro čerpání nižších objemů i při
v yšších dopravních v ýškách. Mají pevné
oběžné kolo a motor s regulací otáček.
Dále to jsou čerpadla 1000-BQDV. Ta jsou
v ybavena oběžným kolem s proměnnou
geometrií lopatek a regulací otáček,
což je v ýjimečné spojení pro zajištění
maximálního rozsahu dopravních
v ýšek a čerpaného množství vody. A
nakonec čerpadla 1000-BQLV s pevným
oběžným kolem a regulací otáček
motoru pro velké objemy čerpané vody
a dopravní v ýšky. Toto uspořádání
zajišťuje dopravu surové vody z Údolní
nádrže Švihov do Úpravny vody Želivka
v rozsahu dopravních v ýšek 1 až 44 m
a objemu 2,2 až 7,7 m3/s. Umístění pod
hrází Údolní nádrže Švihov zajištuje
v ýjimečnost čerpací stanice surové
vody. V rámci v ýrobce SIGMA Lutín se
jedná o jediná čerpadla, která mají na
sání tlak přes 400 kPa. Úpravna vody

V rámci rekonstrukce bude u v ýrobce,
společnosti SIGMA Lutín, repasováno
všech jedenáct stávajících čerpadel ve
čtyřech fázích a budou dodána nová
elektrotechnologická zařízení. Tím dojde
ke změně napájecí soustav y z původní
stejnosměrné na střídavou.

řízení technologického procesu a také
nov ý řídicí systém včetně modelu
pro optimalizaci nastavení čerpadel a
motorů vzhledem k potřebám přesného
dávkování nátoku surové vody na
úpravnu a zohlednění nejv yšší možné
účinnosti čerpání. Budou dodány
nové zpětné klapky s pomocným
hydraulickým zdvihem DN 1000 pro
v ýtlačná potrubí čerpací stanice surové
vody II a uzavírací klapky s dvojitou
excentricitou DN 800 pro v ýtlačná
potrubí čerpací stanice surové vody
I. V rámci stavební části, která tvoří
přibližně 10 % z ceny díla, se jedná o
sanace betonov ých konstrukcí, nové
elektrostavební instalace zaměřené
především na zajištění v yšší svítivosti
a nasvícení provozních prostor čerpací
stanice, dále pak vzduchotechnické
instalace a drobné stavební úprav y.

Nově dodaná zařízení jsou suché
transformátory vysokého napětí
Trihal, frekvenční měniče Vacon,
motory ABB se změněnými v ýkony,
rozvaděče nízkého napětí, systém

V současné době jsme na přelomu fází I
a II. Fáze I obsahuje repasi tří čerpadel
1000-BQDV s dodáním motorů s nižším
v ýkonem. Původní 1 650kW motory
jsou nahrazeny za 400kW. Se snížením

je jedinečná také tím, že ve spojení
s Želivkou zajišťuje většinu pitné vody
pro hlavní město Prahu.
„Rekonstrukce čerpací stanice surové vody je
prováděna z více důvodů. Zejména se jedná o
modernizaci technologických zařízení, která
jsou již za svou 20letou životností. Dále je
to dlouhodobý trend spotřeby vody v Praze,
který má oproti původním předpokladům
takřka poloviční objem, a s tím související
potíže s provozováním zejména stávajících
motorů na minimální výkony,“ říká Jaroslav
Grmela, vedoucí staveb.
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jsou nahrazeny za 400kW. Se snížením
v ýkonu souvisí i snížení minimálních
provozních otáček čerpadel na 200
otáček/min. Díky tomuto snížení
je možné provozovat čerpadla i při
nízkých průtocích, které jsou nyní
běžné, v souběhu dvou čerpadel.
Souběh je požadován kvůli složitosti
hydraulického systému čerpací stanice.
Při souběhu dochází ke snížení ztrát
v potrubí, a tím k úsporám ve spotřebě
elektrické energie. Daní za snížení
v ýkonu motoru je nižší dopravní v ýška
čerpadel, a to 11,5 m při dosažení

čerpaného množství 2,3 m3/s na jedno
čerpadlo.
Pro horká suchá léta jsou připravena
čerpadla dalších fází. Fáze II obsahuje
repasi dvou čerpadel 1000-BQDV s do￼
dáním motorů o výkonu 1 280 kW. Tato
čerpadla dokáží čerpat až 3,6 m3/s při
dopravní v ýšce až 19,9 m.
Pro období sucha jsou navíc v záloze
čerpadla fází III a IV. Jedná se o dvě
čerpadla 1000-BQLV s motory 1 600 kW
a čtyři čerpadla 600-BQBV s motory
560 kW. Tato čerpadla jsou schopná

36

zajistit dostatek surové vody pro
úpravnu i při dopravní výšce 44 m, tedy
poklesu hladiny v Údolní nádrži Švihov o
44 m pod normální stav.
Termín dokončení rekonstrukce je
naplánován na červen příštího roku, ale
vzhledem k připravovanému rozšíření
sanací betonových konstrukcí zejména
na čerpací stanici surové vody I se bude
pravděpodobně prodlužovat. b

DOLY BÍLINA – ÚPRAVNA UHLÍ LEDVICE
3

1

ZKOUŠKA TĚSNOSTI ZPĚTNÉ KLAPKY
DN1000 NA ZKUŠEBNÍ STOLICI

2

HALA ČERPACÍ STANICE SUROVÉ VODY I

3

ČERPACÍ STANICE SUROVÉ VODY

4

REPASOVANÉ ČERPADLO 1000-BQDV
NAMONTOVANÉ ZPĚT NA PŮVODNÍ
POZICI

OPRAVA ŽELEZOBETONOVÝCH
KONSTRUKCÍ V OBJEKTU PRÁDLO
FREYSSINET CS: Výrobní oblast sanací a rekonstrukcí realizovala
v červnu 2016 pro regionální zastoupení SMP CZ – severní Čechy
sanace železobetonových konstrukcí v objektu „Prádlo“ v rámci
investiční akce Severočeských dolů „Oprava objektu Prádlo“.
Vzhledem k tomu, že všechny práce bylo nezbytné provést v rámci
14denní odstávky provozu, představovala tato akce pro všechny
zúčastněné velkou výzvu.

4

1
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„Na začátku přípravy tohoto projektu
jsem se nemohl nezastavit nad poetickým
označením objektu „Prádlo“. V souvislosti
s všudypřítomným uhelným prachem
v areálu úpravny uhlí Ledvice působí toto
označení skutečně nezvykle. Protože jsem
zastáncem toho, že člověk by měl vždy řešit
úkoly s mírným přesahem, začal jsem pátrat,
k čemu „Prádlo“ v úpravně uhlí slouží a co
budeme mít za úkol vlastně opravit. Dovolte
tedy, abych se o získané poznatky o cestě
černého zlata po úpravně uhlí ve stručnosti
podělil i s Vámi, čtenáři časopisu Společně,“
začíná vysvětlovat Milan Hedbávný,
obchodní náměstek.
CESTA ČERNÉHO ZLATA PO ÚPRAVNĚ
UHLÍ

C

esta začíná těžbou
v uhelném lomu, kde se od
těžebních velkostrojů
uhlí o velikosti zrn 0-40 cm
přepravuje soustavou dálkov ých
pásových dopravníků do hlubinných
zásobníků. Vytěžené uhlí se následně
rozděluje podle kvality tak, aby
následné zpracování v úpravně uhlí

2

umožnilo v yrábět výsledný produkt
v požadovaných jakostech. Základní
členění uhlí je na nízkopopelnaté
a v ysokopopelnaté. Z hlubinných
zásobníků uhlí putuje do hrubé drtírny,
kde se velikost zrn sníží na frakci
0-10 cm. Následuje cesta do hrubé
třídírny, kde se nejprve oddělí malá
frakce 0-1 cm, která je využívána
v energetice a teplárenství, a zbylé
uhlí se roztřídí na nízkopopelnaté,
které je vhodné pro výrobu tříděného
uhlí, a v ysokopopelnaté, které je nutné
dále upravovat a které najde uplatnění
v elektrárnách. Právě kvalitnější uhlí
míří z hrubé třídírny buď přímo do
třídírny druhů, kde je rozděleno podle
velikosti zrna na známé označení kostka
či ořech, nebo právě přes objekt uhelné
prádlo, jehož oprava byla naším úkolem.
Na této zastávce je uhlí skutečně
„v ypráno“ a zbaveno tak nežádoucích
příměsí - hlušiny. Praní uhlí probíhá
za pomoci gravitace, kde se nežádoucí
jíly usazují na dně speciálních nádob,
a v yčištěné uhlí plave u hladiny a
dále pokračuje do hrubé třídírny a na
expedici.

POPIS OPRAVY OBJEKTU PRÁDLO
Návrh opravy objektu Prádlo vycházel
z provedeného stavebně-technického
průzkumu, který byl proveden v dubnu
2013. Při tomto průzkumu bylo zjištěno,
že stav stávajících železobetonových
konstrukcí je nevyhovující především
z důvodu hloubkové a povrchové
degradace betonů, výskytu průsaků
stávajícími stropními konstrukcemi a je
nutné přistoupit k jeho opravě.
Konstrukčně lze objekt zařadit
do kategorie skeletových systémů
s půdorysnými rozměry 37,5 m x 30 m
a maximální výškou objektu 24,65 m.
Jedná se o vícepodlažní stavební
objekt, který je v převažující části
situován na půdorys 30 m x 30 m.
Materiálově se pak jedná o kombinaci
železobetonových konstrukcí a ocelové
nástavby od podlaží na úrovni +10,2 m,
respektive +11,7 m.
Celá oprava objektu Prádla se
samozřejmě neomezila pouze na sanace
degradovaných betonových konstrukcí,
které naše společnost zajišťovala, ale

řešila také zamezení průsaků z horních
částí objektu, kde se odehrává mokrý
proces oddělování hlušiny a uhlí.
Bylo tedy nutné v ybourat stávající
podlahy až na nosnou konstrukci
železobetonov ých stropních desek,
zabetonovat již nepotřebné průrazy
pro prostup technologických zařízení
stropními konstrukcemi a funkční
prostupy utěsnit, aby bylo zamezeno
dalším průsakům. Před realizací nov ých
podlah bylo nutné zkontrolovat stav
železobetonových stropních konstrukcí
a případně je v yspravit sanačními
materiály. Následovala realizace nové
podlahy z drátkobetonu, jejíž skladba
byla doplněna o hydroizolační stěrku
kvůli zamezení průsaků vody. Oprava
dále spočívala v drobných úpravách
elektroinstalace, lokálních opravách
protikorozní ochrany ocelov ých
konstrukcí a samozřejmě sanaci
betonových konstrukcí.
SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Již při prohlídce stavby bylo patrné, že
realizace oprav bude poměrně náročná
operace pro všechny zúčastněné a bude
v yžadovat úzkou spolupráci a operativní
přístup objednatele a investora. Velmi
krátký termín 14 dní pro provedení celé
oprav y ještě znásobil fakt, že v prostoru
opravovaných železobetonových
konstrukcí se nacházelo velké množství
technologie, která téměř znemožňovala
v ýstavbu potřebného lešení. U sanací
betonov ých konstrukcí bý vá největším
rizikem soulad mezi skutečným
stavem konstrukcí, které mají být
sanovány, a dostupné projektové
dokumentace. Na tomto projektu tomu
paradoxně bylo přesně naopak - velmi
pečlivě zpracovaný projekt pro v ýběr
zhotovitele takřka bezezbytku odpovídal
skutečnému stavu.
Před zahájením realizace bylo možné
konstatovat, že železobetonové
konstrukce v ykazují tři typické a
zároveň zásadní závady, na které
bude nutné se při sanaci zaměřit.

Paty sloupů do v ýšky cca 1-1,5 m
v ykazovaly zcela chybějící krycí vrstvu
betonářské v ýztuže, chybějící třmínky
a v některých případech dokonce
chybějící podélnou v ýztuž. Druhou
vážnou poruchou byla úplná absence
krycí vrstv y na průvlacích a viditelná
koroze smykové v ýztuže. Zde došlo
k pochybení technologické kázně již při
v ýstavbě a normou požadované krytí
nebylo dodrženo. Třetí vážnou poruchou
byla v ýrazná hloubková degradace
betonu v okolí funkčních i nefunkčních
prostupů, která nepochybně souvisí
se zatékáním vody z horních pater.
Dále bylo možné pozorovat, zejména
na spodním líci stropní konstrukce,
povrchovou degradaci.
Při sanacích byly dodrženy standardní
sanační postupy, tj. mechanické
odstranění degradovaných částí
betonu a úprava povrchu před
zahájením aplikace sanačních hmot
(omytí konstrukcí od uhelného prachu
a tryskání v ysokotlakým vodním
paprskem). Následovalo očištění
obnažené betonářské v ýztuže příp.
její doplnění novou v ýztuží a aplikace
ochrany v ýztuže Sika Monotop 910N.
Pro hloubkovou či povrchovou sanaci
byl použit jednotný materiál Sika
Monotop 412N, který je možné nanášet
jak strojně (spodní líc stropu), tak ručně
(sloupy a průvlaky), a to vzhledem
k zrnitosti materiálu i ve velmi malých
tloušťkách. Finální sjednocení povrchu
nebylo investorem vyžadováno.
Při volbě vhodných materiálů bylo
zapotřebí brát v úvahu více parametrů
než jen nákupní cenu, jak bý vá ve
stavebnictví bohužel zv ykem. Musel
se pečlivě vážit počet potřebných
pracovních kroků při nanášení
sanačních hmot a následných
technologických přestávek, aby vše bylo
realizovatelné v souladu se schváleným
harmonogramem a v kvalitě požadované
investorem. b
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1

ZPŘÍSTUPNĚNÍ PRACOVNÍCH MÍST
PRO OPRAVU SPODNÍHO LÍCE STROPNÍ
KONSTRUKCE

2

BETONOVÁ KONSTRUKCE V MÍSTĚ
NEFUNKČNÍCH PROSTUPŮ STROPNÍ
KONSTRUKCÍ (PO OPRAVĚ)

3

OČIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ OD UHELNÉHO
PRACHU TLAKOVOU VODOU

4

OPRAVA TYPICKÝCH PORUCH
V ÚROVNI PATY SLOUPŮ
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J
BRATISLAVA

POUŽILI JSME NOVÉ POSTUPY
A TECHNIKU PŘI REALIZACI MOSTNÍCH
ZÁVĚRŮ V BRATISLAVĚ
OK Třebestovice: Na konci loňského roku společnost OK Třebestovice
realizovala mostní závěry na Starém mostě, estakádách Artmedia a
Einsteinova a na rampě pro cyklisty u zastávky Viedenská. Jednalo
se o stavbu „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov Dvor Šafárikovo námestie v Bratislave, část Bosákova ulica – Šafárikovo
námestie“. Objednatelem mostních závěrů na všechny objekty byla
společnost SMP CZ.

1

edná se o mosty určené primárně
pro provoz tramvaje s rozchodem
1 000 mm a v budoucnosti
plánované tratě normálního
rozchodu 1 435 mm. Široké
chodníky poskytují prostor pro chodce
a cyklisty. Mosty mají zároveň sloužit
i pro případný provoz záchranných
složek, což s sebou přineslo podmínku
osazení mostních závěrů do úrovně
nivelety kolejí. Zároveň zadávací
dokumentace požadovala vodotěsnost
dilatačních spár. Všechny tyto
podmínky současně s rozdílným
konstrukčním řešením nosných
konstrukcí a rozdílným systémem
uchycení kolejnic na Starém mostě
vedly k atypickému návrhu mostních
závěrů pro každý objekt zvlášť. Díky své
v ýhodě spočívající v možnosti provedení
v mnoha variantách byly zvoleny mostní
závěry Freyssinet.
Nosnou konstrukci objektu estakáda
Einsteinova tvoří devět polí z prostě
uložených nosníků délky 29,6 m. Na

mostě je tak deset dilatačních spár
s relativně malým pohybem. Volba
padla na závěr Freyssinet CIPEC TR,
který je variantou závěru WR – liší
se pouze zjednodušeným kotvením.
Závěr byl osazován ve dvou etapách
– jako první byla přímo na spřaženou
železobetonovou desku osazena
odvodňovací membrána zajišťující
vodotěsnost dilatační spáry. Každá
membrána je svedena do odvodňovacího
kotlíku na kraji nosné konstrukce.
Vlastní hliníkové profily TR dodávané
z Francie sesterskou společností
Freyssinet CS a svařované v naší
v ýrobně byly osazeny až ve druhé fázi
do kapes v kolejové desce. Profily jsou
v místě kolejnic přerušené a funkce
těsnicích pásů spočívá pouze v ochraně
před nadměrným zanášením spodní
membrány nečistotami. V chodníku
byly také osazeny profily TR, zde se ale
již jedná, kvůli absenci odvodňovací
membrány pod římsou, o plnohodnotný

vodotěsný závěr. Ten byl osazen i na
nejmenším z realizovaných objektů – na
lávce pro cyklisty.
Estakáda Artmedia je monolitická
předpjatá konstrukce o osmi polích a
celkové délce cca 185 m. Dilatační pohyb
na každé opěře byl spočten na 160 mm,
což vedlo k návrhu hřebenového závěru
Freyssinet CIPEC WP160. Ten bylo nutné
napasovat mezi kolejnice. Navrženy tak
byly atypické šířky jednotliv ých prvků,
jejichž v ýroba následně proběhla přímo
v Třebestovicích. Odvodnění závěru je
opět tvořeno elastomerovou membránou
umístěnou až pod kolejnicemi. Voda
je střechovitým sklonem sváděna do
betonov ých odvodňovacích žlabů, které
jsou součástí nosné konstrukce. Díky
průběhu membrány pod celou šířkou
konstrukce bylo možné v římsách osadit
pouze krycí plechy.
„Při realizaci jsme se potýkali zejména
s nedostatkem místa pro osazení
odvodňovacích membrán pod kolejnicemi
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z důvodu rozporu mezi projektem a
skutečnými možnostmi na stavbě.
Problematická byla rovněž koordinace
prací na stavbě s ostatními dodavateli
příslušenství v době, kdy stavba finišovala.
Pro naše montážníky tak dokončení přineslo
i noční směnu, ale požadovaný termín
se podařilo splnit,“ říká Marek Vachtl,
přípravář projektu.
Nový Starý most je již vžitý název. Jeho
nosná konstrukce o délce 462 m je
tvořena ocelov ým dvoutrámem s dolní
mostovkou. Dilatační pohyby v ypočtené
v realizační dokumentaci byly 300 mm
pro opěru na bratislavské straně a
600 mm na straně Petržalky. Navrženy
byly opět mostní závěry Freyssinet
CIPEC WP, tentokrát WP300 a WP600,
které se staly zatím největšími
hřebenovými závěry v yrobenými ve
společnosti OK Třebestovice. Hřebenové
desky v atypických šířkách byly v tomto
případě osazovány do betonov ých bloků
mezi žlaby pro umístění kolejnic ještě
před jejich osazením a následným
zalitím do pružné hmoty. Odvodnění
tvoří dělená elastomerová membrána,
která svádí vodu do žlabu umístěném
v prostoru opěry. V chodnících jsou
osazeny závěry PL tvořené dvojicí
plechů – kluzným nerezov ým plechem a
krycím plechem s tef lonov ými vložkami,
který na něm volně spočívá.

tak i při řešení problémů v průběhu
realizace. Není možné se spoléhat, že stavba
bude mít vždy hladký průběh, ale o to více
je dobré mít jistotu, že vždy existuje prostor
pro diskuzi a konstruktivní řešení. V tomto
si myslím, že jsme naplnili smysl existence
naší Skupiny, což přineslo výhody oběma
stranám,“ zakončuje Marek Vachtl.

ESTAKÁDA EINSTEINOVA SE ZÁVĚRY TR50

2

ZÁVĚR WP160 PO DOBALENÍ VOZOVKY

3

ZÁVĚR WR50 NA SO 213

4

ZPĚTNÉ OSAZENÍ ZÁVĚRŮ WP600_1

dávkovacích uzávěrů kameniva. Celková
hmotnost ocelové konstrukce je
17 000 kg.
ŘÍDICÍ SYSTÉM

Stavba tohoto rozsahu nám dodala velmi
cenné zkušenosti, a to jak po stránce
projekční při řešení problematických
detailů, tak po stránce realizační.
Použili jsme nové postupy a techniku,
které budeme moci zohlednit při
získávání nov ých zakázek a zúročit na
dalších stavbách. b
1

ZÁPY

REKONSTRUKCE
NÁSYPEK KAMENIVA
VČETNĚ INOVACE
ŘÍDICÍHO SYSTÉMU
MÍSICÍHO CENTRA
PREFA PRO
3

Ze samotného názvu dodávaných
konstrukcí – mostních závěrů – plyne
jedna velká nev ýhoda. Mostní závěry
jsou dodávány v závěru stavby a tedy v
době, kdy se na jednom místě potkávají
dodavatelé mnoha různých konstrukcí
a technologií. Zároveň v případě této
stavby nebyly naše práce prováděny
úplně jako poslední; byla potřeba
koordinace s dodavateli odvodnění,
izolací i záchytných systémů na mostě,
přičemž jediný pevně stanovený termín
byl ten finální. Do 19. prosince 2015
muselo být vše dokončené.
„Na tomto místě bych chtěl poděkovat
kolegům z SMP CZ, ze střediska Radima
Cihláře, za jejich pomoc jak při velmi
důležité komunikaci s partnery ve sdružení,

1

PREFA PRO: Společnosti SCHWING
STETTER a ASTERIX realizovaly
rekonstrukci násypek kameniva a
inovaci řídicího systému mísicího
centra v areálu společnosti PREFA
PRO.

Oba původní řídicí systémy Asterix
byly pořízeny před 17 a 14 lety. Nyní
je rovněž nainstalován systém Asterix
ATX300. Inovace systému spočívá ve
v ýměně obou stávajících počítačů za
nové v bezvětrákovém provedení a bez
mechanických částí s nov ým operačním
systémem a kompatibilní komunikační
deskou do rozvaděče Ethernet100
Mbit/s včetně úprav y na nejnovější verzi
řídicího sof twaru. Dále byly v yměněny
vážicí zesilovače a zobrazovače vah
za moderní certifikované provedení
a napájecí zdroje v rozvaděči za
elektronické.

OCELOVÉ NÁSYPKY

O
4

celové násypky v areálu
společnosti PREFA PRO prošly
rekonstrukcí. Konstrukce
pocházela z doby, kdy byla
provozovna postavena, tj. před 30 lety.
Původním materiálem byla ocel 10 235
o tloušťce 8 mm. Nové násypky jsou
navrženy ze dvou druhů oceli: oceli
10 235 o tloušťce 5 a 8 mm (nosná
konstrukce a plochy s nižším zatížením
proti otěru) a HARDOX o tloušťce 5
mm (extrémně zatížené plochy vůči
otěru). Součástí dodávky jsou čtyři kusy

PŘÍNOSY REKONSTRUKCE
Hlavními přínosy rekonstrukce jsou
prodloužení životnosti mísicího centra
minimálně o 20 let, zefektivnění
dávkování betonové záměsi, zlepšení
přesnosti navažování, větší stabilita
napájecího napětí, zv ýšení spolehlivosti
řídicího systému a celkové zv ýšení
bezpečnosti prostoru násypek z hledisky
možného zřícení ocelové konstrukce. b

POSTUP VÝSTAVBY
V průběhu v ýstavby byly demontovány
jednotlivé části stávajících zásobníků
včetně elektroinstalace a plynu,
dodány a namontovány jednotlivé
části nov ých zásobníků kameniva.
Následně se provedla elektroinstalace
– montáž nutných částí kabeláže a
byl nainstalován řídicí systém Asterix
ATX300.

2
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1

MONTÁŽ STĚNY NÁSYPKY

2

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH NÁSYPEK
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slouží jako odpočinkové místo pro
pracovníky zejména v tropických
letních dnech.

TRANSPORTNÍ KOŠOVÁ NOSÍTKA
Skupina SMP: Středisko monolitických
konstrukcí společnosti PRŮMSTAV
se velkou měrou podílí na realizaci
železobetonových konstrukcí na
stavbě nové vodní linky Ústřední
čistírny odpadních v Praze na
Císařském ostrově. Rozloha staveniště
je kolem 70 tisíc m2. Jedná se o velice
členitou stavbu s desítkami nádrží
různých velikostí. Při realizaci
konstrukcí musí být také řešena
otázka přístupu do nejrůznějších částí
stavby, a to i vzhledem k bezpečnosti.
Sdružení Ústřední čistírny odpadních
vod Praha – železobetony klade velký
důraz na bezpečnost spolupracovníků
a investuje do jejího zajištění. Ať už se
jedná o systémové lešení, plastové kryty
v ýztuže, lezní oddělení, atd. Je to však
jen jedna strana této oblasti. Druhá je
být připraven, když dojde u někoho ke
zdravotní újmě, ať už z důvodu porušení
bezpečnosti nebo náhlého selhání
zdraví. U vážnějších případů může jít
o boj s časem. Proto všichni technickohospodářští pracovníci Sdružení
absolvovali 10hodinové školení
1. pomoci s modelovými situacemi
přímo na stavbě. Školení bylo vedeno
profesionálními záchranáři z Asociace
dobrovolných záchranářů. Toto
školení budou absolvovat také vedoucí
pracovních čet.
S Asociací dobrovolných záchranářů
byly sestaveny přenosné lékárny
s obsáhlejším v ybavením pro provoz na
stavbě. Tyto lékárny jsou společně
s automatem na vodu, hasicími přístroji
a havarijní soupravou umístěny v
klimatizované stavební buňce, která se
nachází na každém objektu a zároveň

„Po domluvě se Stavebním sdružením ÚČOV
Praha byla zakoupena tzv. transportní
košová nosítka Shell od italského výrobce
Spencer. Ta umožňují transport postižené
osoby na delší vzdálenost, ať už nesením,
tažením po zemi nebo v podvěsu, například
pod jeřábem nebo vrtulníkem,“ vysvětluje
Jaroslav Tláskal, stavbyvedoucí. Tato
varianta je však přípustná pouze za
přítomnosti záchranáře – lezce. S
bezpečnostním technikem stavby bude
určeno strategické místo uložení nosítek

SETKÁNÍ INTERNÍCH
KOORDINÁTORŮ BOZP

Spolu s operačním střediskem
Záchranné služby hlavního města
Prahy je připravována tzv. operativní
karta, která umožní snadnější navedení
záchranné služby na místo události a
lepší orientaci po stavbě. Při školení
1. pomoci bylo patrné, že navedení
záchranné služby na místo bývá velkým
problémem, a dochází proto k velkým
časovým prodlevám.

Skupina SMP: 21. dubna 2016 se
uskutečnilo setkání interních
koordinátorů a specialistů BOZP ze
Skupiny SMP. Na tomto již sedmém
setkání se sešli zástupci SMP CZ, SMS,
ARKO-TECHNOLOGY a FREYSSINET CS.

INTERNÍ ŠKOLA BOZP
„Doufáme, že nic z tohoto nebudeme během
této stavby potřebovat a zařízení zůstane
připraveno pro další stavby. Je to naše přání,“
uzavírá Jaroslav Tláskal. b

SMP CZ: Nedílnou součástí povinností
všech vedoucích zaměstnanců je
vytváření příznivých pracovních
podmínek, zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví na pracovištích.
Do této oblasti spadá odborné
vzdělávání vedoucích zaměstnanců
v oblasti BOZP. V rámci interní školy
společnosti SMP CZ bylo realizováno
dvoudenní školení, kterého se
zúčastnilo 83 vedoucích technickohospodářských pracovníků staveb.
Školení bylo zaměřeno na seznámení se
s legislativními požadavky v oblasti

BOZP a konkrétní příklady řešení
problematiky bezpečnosti na stavbách:
koordinace BOZP se subdodavateli,
práce ve v ýškách a nad volnou hloubkou,
správná praxe při používání lešení a
podmínky bezpečného provozu strojů
a v yhrazených technických zařízení
– jeřábů. Byla řešena problematika
vlastní kontrolní činnosti vedoucích
v oblasti BOZP. Školení se dotklo také
problematiky zajištění požární ochrany
na pracovištích. Dalšími body byla
ochrana životního prostředí, zajištění
staveb proti krádežím a záruční servis. b

Projednávaly se nové povinnosti
v souvislosti se zasíláním měsíčních
hlášení o stavu BOZP do Skupiny VINCI.
S tím byla spojena i diskuze ohledně
problematiky evidence pracovních
úrazů, skoronehod a realizací tzv.
pětiminutovek. Byly shrnuty v ýsledky
kontrolní činnosti v oblasti BOZP ve
společnosti SMP CZ za rok 2015 a za
1. kvartál 2016 a v yužití programu
Tempus. Hodnotilo se v yužití odborných
znalostí interních koordinátorů BOZP
v jednotliv ých divizích SMP CZ.
Apelujeme, aby vedoucí jednotliv ých
divizí a středisek v yužívali co nejvíce
znalostí interních koordinátorů.
Příkladem správné praxe je zejména
divize 7, a to hlavně při přípravě staveb
a tvorbě potřebné dokumentace BOZP.
Obdobná setkání jsou důležitá nejen
pro informování o novinkách v oblasti
BOZP, ale také pro předávání osobních
zkušeností. b

SLEDUJEME MÍRU A ZÁVAŽNOST
PRACOVNÍCH ÚRAZŮ

pro operativní použití. Ne vždy je totiž
na stavbě možný příjezd sanitního
vozidla až k postižené osobě, a je tedy
nutný bezpečný a pro pacienta hlavně
šetrný přesun. Vzhledem k tomu, že
na stavbě došlo již k srdeční slabosti,
zvažuje se pořízení alespoň dvou
kusů automatických externích
defibrilátorů, jejichž použití zvládne
každý.
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Skupina SMP: Míra frekvence
představuje počet smrtelných
úrazů, úrazů s dočasnou nebo stálou
pracovní neschopností na milion
odpracovaných hodin. Vypočítává se
v ynásobením počtu úrazů (které měly
za následek alespoň jeden den pracovní
neschopnosti) 1 000 000 a následně
v ydělením počtem odpracovaných
hodin. Míra závažnosti vyjadřuje
vztah mezi počtem dnů pracovní
neschopnosti, v ynásobených 1 000 a
mezi počtem odpracovaných hodin:

*údaje od 1. 1. do 31. 5. 2016

míra frekvence*

míra závažnosti*

ARKO TECHNOLOGY

0

0

FREYSSINET CS

0

0

OK Třebestovice

0

0

PREFA PRO

0

0

PRŮMSTAV

0, 14

2, 84

SMP CZ

0

0

SMS

0

0
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CLAIM MANAGEMENT V OTÁZKÁCH
A ODPOVĚDÍCH
Na otázky Terezy Králové odpovídá
Stanislav Kubica.
Claim management se dnes skloňuje
ve všech pádech, můžeš vysvětlit
tento pojem?
Pod slůvkem claim si můžeme
představit určitý požadavek (nárok),
ať už zhotovitele nebo objednatele,
který vznikne nejčastěji v důsledku
smlouvou předvídané skutečnosti a
pro jehož uplatnění smlouva předvídá
určitý postup. V této souvislosti
nesmíme zapomínat, že uspokojení
tohoto požadavku (nároku) je podmíněno
dodržením smlouvou předvídaného
postupu. Optikou zhotovitele pak claim
managementem rozumíme řízení
požadavků (nároků) zhotovitele od
okamžiku jejich vzniku až do okamžiku
jejich uspokojení, a to v souladu se
smlouvou. Claim management je pak
součástí projektového řízení každého
našeho projektu.
Z našeho pohledu se tady jedná
o požadavek (nárok) zhotovitele, co
si ale pod tímto pojmem představit
konkrétně?
S pravděpodobností hraničící s jistotou
se u každého v ýstavbového projektu
setkáme s nárokem na dodatečný
čas a dodatečné peníze. Claimy na
prodloužení doby pro dokončení jsou
pro nás zcela zásadní, a to už např. i
z toho důvodu, že takov ý claim v yloučí
případný nárok objednatele na zaplacení
smluvní pokuty. Neméně důležité jsou
ale i claimy na peníze, kdy s určitými
skutečnostmi je spojen nárok na úhradu
nákladů, případně i tzv. režií, event.
i přiměřeného zisku zhotovitele.
Proceduru claimování upravují
obchodní podmínky FIDIC. Je tedy
claim management spojen výhradně

s těmito podmínkami?
Nikoliv. Claim management je spojen
s každým v ýstavbovým projektem, ať
už je realizován v režimu obchodních
podmínek FIDIC nebo ne. Výstavbový
projekt není v ýrobní linka a už z toho
důvodu musí být každému jasné, že
skutečností, které mohou ovlivnit dobu
v ýstavby, případně cenu projektu, může
být celá řada. Bohužel tyto skutečnosti
nemusí být předvídatelné v přípravné
fázi projektu, což si někteří klienti
neradi připouští.
Zhotovitelé mnohdy považují
claimování za nespravedlivé a
zbytečně ztěžující, mnohdy i
z toho důvodu, že musí dokládat a
oznamovat claim kvůli skutečnosti,
kterou zhotovitel nezapříčinil. Co
v takové situaci poradit?
Lidé podí lející se na řízení projektu
musí pochopit, že včasné oznamování
claimů je součástí jejich každodenní
práce. Nedodržování formálního
postupu, který smlouva pro claimování
určuje, může mít za následek zánik
nároku jednou provždy. Postupy pro
řešení claimů jsou ve smlouvách z toho
důvodu, aby docházelo k včasnému
řešení mimořádných událostí s
dopadem do ceny a času. Ty to problémy
je zapotřebí řešit na staveništi,
nikoli v soudní síni. Dobře nastavený
mechanismus řešení smluvních nároků
(claimů) je prostředkem k předcházení
sporů. Neří kám, že je to jednoduché,
ale v tomto směru je nezby tná změna
vnímání a přístupu každého z nás.
Zaujal mě ten důraz na
každodennost. Kdo by měl mít
takovou agendu claim managementu
v působnosti? Jedná se o působnost
právníka?
To v žádném případě! Claimování
je každodenní činností, jejíž gró se
odehrává především na staveništi.
Tak napří klad jedině stavby vedoucí je
schopen zaznamenat nepředvídatelné
f yzické podmínky nebo neposky tování
řádné součinnosti ze strany objednatele

apod. Claimování je týmová práce a
lidé, kteří se podí lejí na řízení projektu,
musí vnímat, že zdárné dokončení
projektu je úzce spojeno se zdárným
claim managementem. Tu týmovost
bych dvakrát podtrhnul.
Mnohdy jsem se setkala s pohledem,
že dodržování claimové procedury
nepřispívá k nastavení dobrých
vztahů mezi objednatelem a
zhotovitelem na staveništi. Lze toto
nějak vysvětlit?
V prvé řadě se domnívám, že postup
účastní ků v ýstavbového projektu podle
postupů předvídaných smlouvou by v
žádném případě neměl bý t považován
za agresivní jednání. Dodržování těchto
postupů, při zachování kooperace
všech účastní ků projektu, tj. zejména
zhotovitele, objednatele a správce
stavby, zv yšuje pravděpodobnost
dosažení společného úspěchu. Za
druhé bych podotknul, že to je právě
zadavatel ( jako navrhovatel smlouv y),
kdo si volí příslušný mechanismus
claimování jako součást řízení
projektu. Tento mechanismus si volí
proto, aby v ýznamné skutečnosti
(zejména ty s dopadem do ceny a času)
byly projednávány v rámci dohodnuté
procedury okamžitě, nikoli až po
dokončení dí la.
Vraťme se k obchodním podmínkám
FIDIC a jejich úpravě postupu
uplatňování claimů. Můžeš ji prosím
v kostce shrnout?
Z mého pohledu je důležité, mnohdy
opomíjené, ustanovení čl. 8.3, které
zhotoviteli ukládá povinnost, aby
okamžitě informoval správce stavby
o pravděpodobných budoucích
událostech nebo okolnostech, které
mohou negativně ovlivnit práce,
zv ýšit smluvní cenu, případně zpozdit
provádění dí la. Z tohoto ustanovení
je zřejmá skutečnost, že claim
management je nutné organizovat na
každodenní bázi.
Dále mám za to, že v ůbec nevěnujeme
pozornost tzv. první oznamovací

povinnosti, která se k mnohým
claimům váže. Tak např. dle čl. 4.12
bychom měli s právci stavby o
znamovat nepředvídatelné f yzické
podmínky co nejdříve, jak je to
možné.
Nejdůležitější ustanovení však spatřuji
v čl. 20.1, který zhotoviteli ukládá
povinnost oznámit správci stavby
claim, a to ve lhůtě 28 dnů po tom, co
si zhotovitel skutečnost nebo okolnost,
z které claim v yplý vá, uvědomil
nebo měl uvědomit. Ustanovení je z
mého pohledu nejdůležitější proto,
že marným uplynutím lhůty nárok
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jednou provždy zaniká.
V neposlední řadě bych chtěl zmínit
i lhůtu 42 dnů (počínaje po té, co si
zhotovitel uvědomil nebo měl uvědomit
skutečnost nebo okolnost, ze které
claim v yplý vá) k předložení detailní ho
claimu správci stavby s uvedením
všech podrobností na podporu podstaty
claimu a na podporu požadovaného
prodloužení doby nebo požadované

GIRLS DAY UKAZUJE, ŽE TECHNICKÉ OBORY
JSOU OTEVŘENY ŽENÁM

dodatečné platby. b

SKUPINA SMP NA VELETRHU iKARIÉRA
Na veletrhu iKariéra, který probíhá (mimo jiné) na Stavební fakultě ČVUT
v Praze, jsme představili Skupinu SMP. Akci připravuje studentská organizace
IAESTE a je pravidelně skvělou příležitostí jak se setkat se studenty – našimi
budoucími kolegy - a představit jim naše projekty.
Prezentovali jsme činnost celé Skupiny a také konkrétní volné pracovní pozice. A
abychom studenty na chvíli v ytáhli ze skript a především jim ukázali, jak může
v ypadat jejich budoucnost, připravili jsme pro ně soutěž, v níž byla hlavní cenou
návštěva stavby. Výherci se v dubnu společně v ydali nahlédnout do skutečného
stavebního světa. V doprovodu našich kolegů ze společnosti PRŮMSTAV si zblízka
prohlédli, jak probíhá v ýstavba bytov ých domů projektu Britská čtvrť. Děkujeme za
návštěvu a budeme se těšit zase příště… b

PRŮMSTAV, SMP CZ: Každým rokem
se v dubnu dívkám na jeden
den otevírají brány technických
univerzit, firem a výzkumných
center. Girls Day je interaktivní den
otevřených dveří pro dívky, které
mají jedinečnou šanci seznámit se s
širokou paletou studijních oborů a
profesí v oblastech jako informační
technologie, telekomunikace či
stavebnictví.
Girls Day probíhá současně v šestnácti
evropských zemích s cílem získat dívky
pro vědu a techniku a inspirovat je k
v ýběru atraktivních a perspektivních
oborů, které jsou dosud vnímány jako
spíše mužské. Girls Day může dívky
nasměrovat k úspěšné profesní dráze.
Zájem studentek o účast každým rokem
roste, letos se jich přihlásilo 230 a vybíraly si
mezi jedenácti firmami a dvěma vysokými
školami. 28. dubna přivítaly společnosti
PRŮMSTAV a SMP CZ šestnáct dívek ze
středních průmyslových škol stavebních
v Praze a Mělníku. V průběhu otevřeného
dopoledne měly dívky za úkol postavit
stavby Orchestra dle přesných zadávacích
podmínek a před komisí slouženou ze
zástupců našich společností je zobchodovat.
Pak se vydaly na prohlídku stavby
rekonstrukce Národního muzea, kterou je
provedl stavbyvedoucí Milan Štefl. Věříme,
že náš společný den dívkám ukázal, že není
třeba se bát technických oborů a že mají
spoustu možností, jak se v nich v budoucnu
realizovat. b
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„Být tesař znamená hlavně
pracovat se dřevem, a to mě
vždycky bavilo.“
Jiří Denk

tesař SMP CZ
Svou pracovní dráhu jsem začínal jako vyučený
truhlář, později jsem nastoupil jako tesař
v místním JZD a u řemesla už jsem zůstal.
Po revoluci jsem se díky bratrovi, který tu už
pracoval, dostal do SMP CZ – zkusil jsem zavolat
a vyšlo to. Byla to dobrá změna a letos slavím
výročí 25 let! Prvních 20 let jsem působil na
středisku v Plzni, teprve posledních 5 let jsem
tady v Praze. Pracoval jsem například na mostu
ve Veselí nad Lužnicí, a když pak byla stavba
hotová, přesunul jsem se do Prahy, kde kolegové
potřebovali pomoc při výstavbě opor – no, a už
jsem tady zůstal.
Jsem od Rakovníka, takže do práce to mám
hodinu cesty – přes týden proto zůstávám
na ubytovně a domů se vracím jen na víkend.
Pracovní den pro mě začíná v 7 hodin, kdy se
sejdeme na stavbě. Šéfové nám rozdělí
práci – kdo a co bude dělat. Všichni dobře víme,
jaké jsou naše úkoly, jen když se objeví problém,
zavoláme vedoucího a ten rozhodne, jak budeme
postupovat dál.
Být tesař znamená hlavně pracovat se dřevem,
a to mě vždycky bavilo. Vždyť i doma jsem si
udělal nábytek, všechno jsem si vyrobil sám.
A proto jsem taky šel do SMP CZ – je to práce na
mostech, ale pořád se dřevem. Třeba na dálnici
na Rozvadov, kde je spousta mostů, tam to byla
krásná práce… Nejradši ale vzpomínám na stavbu
mostu v Plzni, u Litické přehrady, protože jsem se
na ní podílel od úplného začátku až do konce.
Mám rád, že jsem při práci venku na vzduchu,
nemohl bych sedět celý den v kanceláři. Nevadí
mi teplo ani zima, ale mám radši, když je chladno,
než úplnou zimu – v těch vrstvách oblečení se
pak totiž někdy špatně pohybuje. Nemám
problém ani s prací ve výškách. Teď právě
opravujeme Nuselský most a pracujeme na
zavěšené lávce pod mostem přibližně ve
40 metrech nad zemí - což je celkem hodně, ale
všechno je to jen o zvyku.
Ale úplně nejdůležitější je zůstat v klidu a
nestresovat se… Mám teď v plánu pokračovat
do konce roku a pak už mě čeká důchod. Určitě
ale budu ještě pracovat, už to mám domluvené
- ale jen přes léto a hlavně řemeslo. Taky budu
mít spoustu práce na zahrádce a těším se na
vnoučata! b

„…tuhle práci musíte chtít
dělat, dát do toho srdce, bez
toho to nejde.
Branislav Hanes
tesař PRŮMSTAV

Do učení jsem šel, když mi ještě nebylo ani
15 a bylo to celkem těžké rozhodování, to asi
každý zná. Ale manuální práce mě vždycky
bavily a hlavně jsem rád pracoval se dřevem,
proto jsem se nakonec vyučil tesařem. Vztah
ke dřevu jsem získával přirozeně už v dětství
– můj děda byl totiž truhlář a už když mi bylo
11, trávil jsem tam u nás prázdniny u jednoho
známého v truhlářské dílně. On byl skvělý
univerzál, uměl udělat krásné dveře i střechu,
ale hlavně mi všechno ukázal a vysvětlil. Taky
ve škole jsme kolem sebe měli staré zkušené
tesaře, kteří nás všechno učili. Už když jsme

byli mladí, chodili jsme často na různé
„melouchy“, ale nikdy za tím nebyla vidina
peněz – nechtěli jsme se nudit a byli jsme
rádi, že jsme se vždycky něco naučili.
Po vyučení jsem se začal tesařinou hned živit
a nikdy jsem nedělal nic jiného. Pocházím
se severní Moravy – tam bylo ale časem
složité najít dobrou práci, i proto jsem odešel
do Prahy. U PRŮMSTAVu jsem teď už 10 let,
zvykl jsem si tady a myslím, že zpátky domů
už se nevrátím…
Na práci tesaře mám rád, že vidím výsledky
své práce – to je na tom to krásné, že tady
něco zůstane, něco vlastníma rukama
vytvořím… A když se pak na to místo vrátím a
vidím, jak to funguje a dívají se na to jiní lidé
a hodnotí to, a třeba se to někomu líbí, to je
super. Při práci zůstávám vlastně celý rok
venku. V létě je to fajn, člověk se krásně opálí
a někdy to vypadá jako od moře. Ale je pravda,
že těch dvanáct měsíců je někdy náročných,

zvlášť když v zimě opravdu mrzne a sněží. Je
to pro všechny vysilující období a tím spíš,
když ho člověk tráví venku na stavbě.
Za tu dobu, co jsem u PRŮMSTAVu, pro mě
byla nejvíc zajímavá práce na stavbě
komplexu na Harfě v Praze. Stavěli jsme
bytové domy a v rámci projektu taky restauraci, která byla hodně členitá, a my jsme tam
budovali takový zvláštní světlík. Byla to hodně
nadčasová stavba a tenhle speciální světlík
byl v podstatě nakloněný tubus, kterým pak
dovnitř proudilo světlo. Bavila mě i stavba
hotelu na Monínci, který jsme budovali přímo
vedle lyžařské sjezdovky. Je tam krásné okolí
a příroda, takže když jsme měli volno, chodili
jsme na houby…
Je škoda, že mladí kluci se dnes na tesařinu
lákají těžko, všichni chtějí být počítačoví
experti a sedět v kanceláři – ale tuhle práci
musíte chtít dělat, dát do toho srdce, bez toho
to nejde. b
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PŘIJMĚTE POZVÁNÍ
NA JINOU KÁVU,
ŠÁLEK
MNOHA CHUTÍ
A VŮNÍ
„Na práci tesára sa mi
najviac páči, že vidím
výsledky svojej práce a
preto ma to napĺňa. Drevo je
totiž základ každej stavby…“
Peter Lesný
tesař SMS

K tesárčine som sa dostal celkom jednoducho,
vždy ma bavila práca s drevom. Vyučil som sa
preto, ako stolár, ale pracovné skúsenosti som
získal prevažne ako tesár. Do spoločnosti SMS
som sa dostal úplne obyčajne, na inzerát poslal som životopis a som rád, že ma vybrali.
Teraz mám 24 rokov a v našej partii som síce
najmladší, ale mám tu pár kolegov, ktorí sú len
o pár rokov starší ako ja. U firmy som rok a pol,
tak sa ešte stále učím niečo nové.
Môj pracovný deň začína tak, že sa ráno

stretnem s kolegami a majstrami, ktorí nám
rozdelia prácu a povedia každému z nás, na
čom bude pracovať. Rozdajú nám konkrétne
plány a ak zistíme nejaké nejasnosti, hneď
si všetko spresníme. Pracujeme ako partia,
odovzdávame si medzi sebou skúsenosti,
a preto vždy dobre vieme, čo máme robiť.
Ak sa predsa len objaví problém a nie sme
si istí riešením, zavoláme majstra alebo
stavbyvedúceho a s tým sa potom dohodneme,
ako ďalej pokračovať.
Na práci tesára sa mi najviac páči, že vidím
výsledky svojej práce a preto ma to napĺňa.
Drevo je totiž základ každej stavby – napríklad,
najskôr pripravíme debnenie základov alebo
nosnej konštrukcie, po tej nastúpia železiari a
potom to zakrývame betónom.
Hneď po nástupe do firmy som sa dostal na
stavbu mosta v Žiline - je to môj prvý most a v
porovnaní s mojimi predchádzajúcimi prácami,
je to úplne iná skúsenosť. Končiť by sme tu
mali približne za rok. Máme pred sebou ešte

veľa práce, takže sa teším, že si stavbu prejdem
od jej začiatku až do odovzdania.
Pri mojej práci som samozrejme celý rok
vonku, a musím počítať s veľkými výkyvmi
teplôt. Pracujeme na mostoch a väčšinou
nenájdete nič, pod čím by ste sa mohli
schovať - v lete žiadny tieň, v zime závetrie.
Predchádzajúce pracovné skúsenosti som
získal pri práci na krovoch a úplne na začiatku
som mal celkom strach z výšok. Zvykol som
si rýchlo a musím povedať, že v porovnaní s
prácou na strechách je na moste kladený oveľa
väčší dôraz na bezpečnosť. Práca na moste je
na úplne inej úrovni, ako behať v teniskách po
streche. Pri práci na moste si musíme dávať
pozor, pretože sa pohybujeme permanentne vo
výškach, kde je nevyhnutné mať postroje a byť
neustále zabezpečený - ale trochu adrenalínu
nikdy neuškodí ...
Či pri tesárčine vydržím dlho? To v tejto chvíli
neviem povedať, ale zatiaľ ma to veľmi baví. Je
to jednoducho pekná práca.b

V červnu se sešla výběrová komise
Nadace VINCI a souhrnnou částkou
416 840 Kč podpořila vybrané projekty organizací, které ji požádaly
o podporu. Patronky a patroni z řad
zaměstnanců společností Skupiny
VINCI si vzali pod patronát Charitu
Kojetín, Institut pro památky
a kulturu, Jako doma – Homelike,
Společnost E, Středisko křesťanské
pomoci, Život bez bariér a Lomikámen.

O

rganizaci Lomikámen byl
poskytnut finanční příspěvek
na pořízení automobilu. Ten
bude sloužit především pro
potřeby terénních pracovnic sociální
služby a budou jím dopravováni klienti,
pro které je běžné cestování nemožné
z důvodu financí nebo vzhledem k jejich
duševnímu onemocnění. Někteří bydlí

v odlehlých částech okresu a je velmi
obtížné se za nimi dopravit veřejnou
dopravou. Pro některé klienty je zároveň
cestování veřejnou dopravou obtížné
až nemožné v důsledku duševního
onemocnění. Jedna z klientek se
sociální fobií si například takov ýto
způsob cestování nedokáže představit
a vlastní automobil nemá. S klienty je
potřeba cestovat v rámci doprovodů
jak na rozličné úřady či k lékařům, tak
v rámci hledání zaměstnání, např. na
pracovní pohovory či první pracovní
dny, ve kterých Lomikámen poskytuje
některým klientům pomoc a podporu. V
neposlední řadě bude automobil sloužit
k zajištění chodu sociálně terapeutické
dílny i pro osvětové a destigmatizační
aktivity organizace.
JANA ROHLENY, ŘEDITELE ORGANIZACE
LOMIKÁMEN, JSME SE ZEPTALI:
Lomikámen. Proč zrovna tento
název?
Jméno organizace je odvozeno od
názvu houževnaté rostliny, která se ve
velké míře v yskytuje v našem regionu,
zejména v okolí Berounky. Jedná se
o Lomikámen vždyživ ý. Již z názvu je
patrné, že je schopen vzdorovat drsným
podmínkám skal, v ystaven slunci
i mrazu. Podobně i občanské iniciativ y
v yrůstají za tvrdých podmínek a ze
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skromných prostředků, aby se však
nezřídka staly v ýznamným článkem
při rozvíjení společnosti, kde hlavním
smyslem života není hromadění zisku
nebo moci, nýbrž kde jsou důležitými
hodnotami solidarita, ohleduplnost a
jedinečnost každého člověka.
Jaké je zaměření Vaší organizace?
Hlavní činností organizace je
poskytování sociálních služeb.
Věnujeme se však také vzdělávání a
destigmatizaci v oblasti duševního
zdraví. Kromě toho provozujeme
kavárnu a pořádáme rozličné kulturní
akce. Snažíme se, aby se tyto aktivity
vzájemně doplňovaly a posilovaly
akce. Snažíme se, aby se tyto aktivity
vzájemně doplňovaly a posilovaly.
Kdo tvoří Vaši cílovou skupinu
uživatelů? S kolika klienty aktuálně
spolupracujete?
Naší cílovou skupinou jsou dospělí lidé
s duševním onemocněním. Naše služby
tak v yužívají například lidé s depresemi,
úzkostmi, psychózou či s poruchou
osobnosti. Aktuálně spolupracujeme
s 50 klienty.
Jaké služby klientům nabízíte?
Poskytujeme dvě sociální služby –
sociální rehabilitaci Re-start a sociálně
terapeutickou dílnu Jiná káva. V rámci
těchto služeb klientům nabízíme
například možnost udržet, obnovit či
získat sociální a pracovní dovednosti,
podporu při jednání s úřady, při
hledání a udržení zaměstnání, sociální
poradenství, trénink kognitivních
funkcí, protikrizové plánování, kurz
komunikačních dovedností, volnočasov ý
klub keramiky, tréninková pracovní
místa v Jiné kávě atd.
Daří se lidem, kteří u Vás projdou
rehabilitací, zařadit do běžného
života, získat práci?
Některým ano, některým ne. Je to
velmi individuální a záleží na mnoha
okolnostech. Některým klientům se
podařilo získat práci na otevřeném trhu,
jiným „jen“ v chráněné dílně, jiní si u
nás ověřili, že aktuálně jim nemoc
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CO VÍME O DUŠEVNÍCH NEMOCECH?

neumožňuje v ykonávat pravidelnější
pracovní činnost. Někdo je u nás
schopen rozvinout maximálně svůj
potenciál, u někoho je úspěchem
udržování dosažených schopností.
Obojí má smysl.
Co se týká pouze oblasti pracovního
uplatnění, pak z jednoho našeho malého
šetření vyplynuly následující údaje.
25 % nepracuji / práci sháním
25 % pracuji na plný úvazek
20 % pracuji na částečný úvazek
10 % pracuji příležitostně
10 % pracuji v chráněné dílně
5 % po odchodu jsem pracoval / nyní nepracuji
5 % nepracuji / práci nesháním
Provozujete restauraci Jiná káva.
Pozvete nás do ní?
Jiná káva je kavárna s vegetariánskou
kuchyní. Vaříme denní menu, pečeme
vlastní dorty, v yrábíme osvěžující
limonády, připravujeme kvalitní kávu,
čepujeme dobré pivo, ... Jiná káva je však
nejen šálkem mnoha chutí a vůní, ale
také prostorem barev, tónů, poznávání
a učení se. Kromě poctivého jídla a pití
je Jiná káva malou galerií, ve které se
každý měsíc střídají v ýstavy obrazů
či fotografií. Je místem pravidelných
koncertů hudby různých žánrů i
filmových festivalů. Je tréninkov ým
pracovištěm pro lidi, kteří si potřebují
obnovit či prohloubit sociální a pracovní
dovednosti. K pohodě v zimě přispívají
krbová kamna, v létě pak například
stín staré lípy. Jiná káva je sice sociální
službou, ale rozhodně nespoléháme na
to, že k nám zákazníci budou chodit
kvůli charitě. Naopak, je pro nás v ýzvou
dělat gastronomii co nejprofesionálněji.
Kmenoví zaměstnanci i klienti se
pravidelně účastní gastronomických
školení a opakovaně necháváme
posuzovat naše služby profesionálními
auditory v oblasti gastronomie. Chceme
být dobrými hostiteli. Přijďte posoudit,
zda se nám to daří.

J A R O S L AV K RÝ S L
bezpečnostní technik ve společnosti PRŮMSTAV

„… chtěl jsem poznat něco nového, proto
jsem se rozhodl stát se patronem organizace
Lomikámen. Ale hlavně, pokud má člověk jen
trochu času, tak mi přijde zcela normální
pomáhat lidem, kteří o pomoc nejen požádají.
Setkání s Janem Rohlenou v provozně
Jiná káva u kávy bylo velmi příjemné.
Prohlédli jsme si provozovnu, představil mi
Lomikámen, který poskytuje sociální služby
pro lidi s duševním onemocněním. A jestli
se chystám podpořit Lomikámen nad rámec
uzavřené smlouvy o daru? Určitě ano, při
případné rekonstrukci přilehlé budovy.“

Pojmem osobnost nazýváme v
psychiatrii poměrně stálý souhrn
vlastností (myšlení, chápání, cítění,
prožívání), které se utvářejí během
individuálního vývoje jedince. Z toho
pak vyplývá relativně stabilní a
v čase trvalý soubor charakteristického
chování a emočních rysů. Poruchou
osobnosti rozumíme takovou variantu
těchto vlastností, která jde za hranici
rozsahu nacházejícího se u většiny
lidí a kterou je možné považovat za
extrémní. Poruchy osobnosti bývají
charakterizovány relativní stabilitou
v čase (to znamená, že se osobnostní
rysy příliš nemění, měnit se mohou jen
klinické projevy), nef lexibilní povahou
a v neposlední řadě zhoršenou
schopností adaptace a tedy i fungování
ve vztazích.
Jaká je příčina vzniku onemocnění?
Určitý základ pro formování osobnosti
je nám dán biologicky, její další
formování a vývoj pak odvisí od vztahů.
Vztahy se utváří od raného dětství,
kdy si jedinec buduje základní důvěru
v okolní svět. Pokud se jí z nějakého
důvodu nepodaří získat (například
odmítání, emoční nestálost blízké osoby,
kritičnost, výbušnost, napjatá situace
mezi rodiči), použije formující se ego
proti nejistotě a z ní vyplývající úzkosti
obranné mechanismy, které v určitých
etapách mohou pomoci jedinci přežít,
později mu ale mohou komplikovat
sociální fungování a kvalitu života
vůbec.
Deprese je v současné době podle
Světové zdravotnické organice
na čtvrtém místě v žebříčku
nejčastějších příčin nemocnosti, do
roku 2020 se podle odhadů posune na
místo první. Riziko vzniku onemocnění,
tedy celoživotní prevalence, je v Evropě
8,5 % z celkové populace. Nápadné
jsou rozdíly ve výskytu mezi muži
a ženami - u žen je to 10 %, u mužů
okolo 6,5 %, obvykle se udává poměr ve
výskytu 2:1 v neprospěch žen. Poprvé se
deprese nejčastěji vyskytuje ve zralé
dospělosti - mezi 25.-35. rokem. b
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i společnou emoci. Jinak řečeno
naplnění osobních cílů jednotlivců.
Jaké jsou typy lidí a co je jejich
hybnou silou?
Pokud je myšleno typy lidí z hlediska
pohledu týmu, pak jsou to paradoxně
ti, kteří si věří a mají silně v y vinuté
ego. Jedině takoví dokážou „pohnout
dějinami“ a v ytvořit velký týmov ý
produkt. Jedině ten, kdo je vnitřně silný
si dokáže přiznat, že jak zpívá Radůza:
„Nezapomeň, sám nejsi nic...“.

NEZAPOMEŇ,
SÁM NEJSI NIC

P

ravdu mají vítězové. Tento
slogan se rád bere do úst,
ale jak je to v týmové hře?
Je náhradník družstva,
které vyhrálo Ligu mistrů, rovněž
vítězem? A je hvězda týmu nebo
nejlepší střelec či smečař ve
volejbalu skutečným architektem
vítězství? Vyhrávat chce každý. Proto
se hledají vítězné typy hráčů.
Dostat se na vrchol a udržet se na něm,
patřit mezi nejlepší, znamená neustále
se rozhodovat. Nejtěžší jsou personální
rozhodnutí. A v ybírat hráče do týmu, to
je dnes speciální obor. Jak to tak v životě
chodí, občas se k vám při v ýběru štěstí
přikloní a osud vám správně vede ruku.
A jindy vás svaté přesvědčení vede do
pekel.
Špičkoví hráči hře rozumějí, svou hru
milují, jinými slov y milují MY nejméně
tolik jako JÁ. A to je základ týmového
snu. Velcí hráči velmi dobře znají
„týmov ý herní orgasmus“. Odvěká
polarita sobeckého genu a týmového
snu se ukazuje v týmov ých hrách. Před
tímto konf liktem stojí oba soupeři. Ti,
kteří lépe sladí sobecké geny s týmov ým
snem, mají větší šanci na úspěch.
Neexistuje zaručený recept na řešení,

a je to tak správně, jinak by byl sport
a vlastně celý život nudný. To, co platí
teď a tady, nemusí platit zítra a jinde.
Ve vrcholovém kolektivním sportu se
lidé, včetně sobců, sdruží jedině na
základě společné práce, společného
díla a společné cesty za úspěchem.
Teprve následně jsou objevovány v yšší
city, přátelství, prostá lidská náklonost,
chápání světa druhých. Ale to už jsou
hráči většinou ve zralém věku, kdy
zpravidla získávají největší světové
vavříny. Není to tak, že dobrá parta je
základem dobré hry, ale přesně naopak.
Začíná to souladem v práci a společným
překonáváním těžkostí, dobrou hrou
a dobrými v ýsledky, které posléze
v ytvoří pocit dobré party. Tím se pocit
přátelství umocní a podtrhne.
Zdeněk Haník, předseda Českého
volejbalového svazu, bývalý
reprezentant (150 startů), kouč
národního týmu (4. místo na ME
v roce 2001) a zakladatel Unie
profesionálních trenérů při Českém
olympijském výboru nám zodpověděl
následující otázky:
Jak vytvořit správnou chemie týmu?
Lze ji namíchat?
Kdyby někdo znal odpověď, tak by
v ydělával obrovské peníze. Nicméně
ve sportu to znamená především
srozumitelnou strategii, v ymezení rolí a
kompetencí, společný cíl, tzn.

Co je motivace a jaké jsou potřeby
člověka?
To jsou v podstatě synonyma. Motivace
v ychází zevnitř, nikoliv zvenčí. A zevnitř
znamená, že hybatelem motivace jsou
potřeby. Ty nezřídka v yplý vají
z nedostatku atd. Kdo, chce pracovat
s lidmi, musí znát jejich osobní potřeby,
případně v nich potřeby v y volat ...
Kdy dochází k potencionálnímu
konfliktu ega s celkem? Jak s tím
pracovat?
Ke konf liktu dochází, když se zájmy
ega v týmové práci nenaplňují.
V tomto případě je košile bližší než
kabát. Individualita musí mít šanci
se v týmovém pojetí prosadit, jinak je
nasnadě problém.
Jaké jsou klíčové vlastnosti pro
týmovou spolupráci a jak je
podporovat?
Možná to bude znít nelogicky, ale
klíčovou vlastností je ctižádost.
Co je to vůdcovství? Člověk se s
ním rodí nebo se získává v průběhu
života?
Vůdci jsou zpravidla silné osobnosti,
které se projevují například ve
schopnosti sebe-motivace a motivace
druhých. Vůdcovství se projevuje
v kritických situacích. Je to mimo
jiné schopnost dát sama sebe všanc a
v yprovokovat odvahu či odhodlání
u ostatních. b
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SPOLEČNÝ VÝLET NA MÁCHOVO
JEZERO
PRŮMSTAV: V pátek 10. června jsme se
vydali na Máchovo jezero, kde jsme si
užili den plný sportu, zábavy, dobrého
jídla a skvělého počasí.
Ráno jsme se zabydleli v chatkách přímo
u vody, prostudovali připravený program
a v yrazili. Bylo připraveno několik
tras tak, aby si každý mohl v ybrat, na
co se nejlépe cítí… Část z nás zvolila
turistickou variantu a v ydala se na pěší
túru, většina ale vzala helmy a kola
a v yrazila vstříc desítkám kilometrů
v sedle. Nejzdatnější sportovci si
naplánovali 90km okruh, ostatní pak
trasy v délce 20 nebo 40 km. Společným
cílem byla Mimoň, kde se z cyklistů
během chvíle stali vodáci.

Kola jsme totiž zahodili a sedli do kanoí,
abychom další část dne strávili na vodě.
Ploučnice byla rozhodně dobrá volba – je
to přiměřeně rychlá voda vhodná i pro
začátečníky, navíc s krásnou přírodou
okolo. A aniž by se kdokoli nedobrovolně
koupal, dorazili jsme po přibližně 7 km
do Borečku. Následovalo poctivé
občerstvení, po kterém jsme znovu sedli
na kola a v ydali se zpátky do kempu.
Večer jsme si užili na břehu Máchova
jezera – koupání, hry a nechyběla
samozřejmě ani zasloužená grilovačka.
Po setmění jsme si promítali fotky z
průběhu celého dne a díky dobrému

počasí jsme mohli také pozorovat
nádherně jasnou noční oblohu. V sobotu
jsme se vyspali z únavy z přechozího
dne a pak vyrazili zpátky směr Praha a
vstříc víkendu…
Kolegové, děkujeme za skvělý den a
těšíme se na ten další! b

DEN NA MALÉ SKÁLE JAKO
MALOVANÝ KAPKAMI DEŠTĚ
SMP CZ: V pátek 17. června jsme s
našimi zaměstnanci strávili den na
řece Jizeře s úsměvem a pádly
v rukou.
Po ubytování v hotelu Kavka na nás
čekal program v areálu Žluté plovárny.
Někteří kolegové v yrazili hned ráno na

prohlídkov ý okruh zříceniny skalního
hradu Vranov – Pantheon, který se
v ypíná v ysoko nad řekou Jizerou,
někteří pokračovali až na v yhlídku
zříceniny hradu Frýdštejn. Ti, co
zůstali v areálu plovárny, v yzkoušeli
paddleboard a lanové centrum. Skvělý
v ýkon podaly Anna Nováková a Zuzana
Ezrová, které prošly náročný úsek až do
konce, a to ve v ýšce cca 6,5 m.
Odpoledne následoval v ýlet na kánoích
po řece Jizeře směr Dolánky, kde někteří
z nás v yzkoušeli teplotu vody. Z Dolánek
jsme se krásnou přírodou vraceli
na koloběžkách zpět na plovárnu.
Tam následovalo grilování, nezbytné
zhlédnutí fotbalového utkání našich
fotbalistů s týmem Chorvatska na
Euru 2016. Společně jsme se zasmáli
nad promítanými fotkami z průběhu
celého dne. Po setmění jsme pozorovali
obřími dalekohledy Měsíc, Jupiter a
Saturn. Těm, co v ydrželi až do půlnoci,
se naskytl jedinečný pohled na noční
v yjasněnou oblohu. b
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KARLÍNSKÝ DOBRÝ SOUSED

O PUTOVNÍ POHÁR GENERÁLNÍHO
ŘEDITELE

VLTAVA RUN 2016
Skupina SMP: Vltava Run je 360 km
dlouhý běžecký štafetový závod,
který prověří nejen formu všech
účastníků, ale především schopnost a
vůli fungovat jako jeden tým.
Kolegové ze tří společností Skupiny SMP
se v polovině května v ydali na Šumavu,
aby změřili síly v konkurenci 250 týmů z
celé České republiky. Závod je otevřený
pro 12členné týmy – jednotliví běžci
se pravidelně střídají na trase, která
kopíruje tok Vltav y (start je tradičně u
pramene, cíl v pražském Braníku). Tým
ARKO TECHNOLOGY běžel už podruhé,
zopakoval skvělý v ýkon a závod
dokončil na 49. místě. Tým složený z
kolegů společností PRŮMSTAV a SMP CZ
si letos odbyl svou premiéru a doběhl
na 128. místě. Věříme, že je vždycky
co zlepšovat – proto pokračujeme v
tréninku a těšíme se na příští ročník! b

PRVOMÁJOVÉ DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ
SMP CZ: V podvečer prvního máje
se zaměstnanci, kolegové a partneři
společnosti SMP CZ sešli v krásných
prostorách Divadla na Vinohradech, kde
zhlédli divadelní představení Vstupte! ve
skvělém podání hlavních představitelů,
a to pánů Tomáše Töpfera a Viktora
Preisse. b
SETKÁNÍ NA STAVBĚ MOSTU
VELEMYŠLEVES

SMP CZ: Začátkem června se
uskutečnil zájezd seniorů firmy SMP
CZ na stavbu mostu Velemyšleves.
Hlavní stavbyvedoucí Martin Nožička se
svými spolupracovníky na vybudované
části nosné konstrukce připravili
malý stánek s plány budoucího mostu.
Stavbou je provedla kolegyně Petra
Bednářová. Po prohlídce se naši
bývalí zaměstnanci, kterých se sešlo
43, přemístili do města Žatce a po
společném obědě navštívili místní
pivovar a Chrám chmele, kde strávili
příjemné odpoledne. b

SMP CZ: 27. května se uskutečnil
další ročník tenisového turnaje O
putovní pohár generálního ředitele
SMP CZ v krásném areálu TK Sparta
Praha.
Letos se sešlo 24 hráčů, kteří se utkali
na čtyřech venkovních kurtech. Tenisté
byli rozlosováni do tří skupin po
čtyřech dvojicích. Souboje proběhly
na jeden set, za stavu 5:5 rozhodovala
zkrácená hra. Osm nejlepších dvojic ze
všech skupin pokračovalo do pavouka
„mistrů“, čtyři další dvojice putovaly
do hracího systému „šampionů“. V obou
případech se bojovalo o 1. místo. Počasí
se v ydařilo, mírný deštík, který se na
chvilku spustil nad areálem, nikoho
neodradil a všichni si dobře
zahráli. Letošními vítězi se stali pánové
Miroslav Kos a Jiří Šmejkal z SMP CZ.
Gratulujeme! b

FREKVENTANTI UNIVERZITY TŘETÍHO
VĚKU PŘI ČVUT NAVŠTÍVILI NÁRODNÍ
MUZEUM
PRŮMSTAV: Společnost PRŮMSTAV
nabídla studentům seniorského
věku, kteří se přihlásili do kurzu
celoživotního vzdělávání na Stavební
fakultě při Českém vysokém učení
technickém, polodenní exkurzi na
stavbu rekonstrukce Národního
muzea. Tu zajišťoval Milan Štef l.
V rámci přednášek se frekventanti
U3V věnují například otázkám
vodohospodářských staveb, úloze betonu
ve stavebních konstrukcích, jeho použití
v silničním stavitelství nebo uplatnění
technologie stříkaného betonu. b

PRŮMSTAV, SMP CZ: Také letos v
červnu jsme vyhlásili sbírku „Dobrý
soused“. Jejím hlavním smyslem a
cílem je hmotná podpora neziskových
organizací a současně osobní zapojení
našich kolegů.
Proč právě Dobrý soused? Soused proto,
že organizace, které podporujeme, sídlí
na Praze 8 – tak jako my. Zároveň ale
platí, že podporujeme taková sdružení,
o kterých víme, že pracují zodpovědně
a sv ým klientům poskytují kvalitní
péči – Azylov ý dům sv. Terezie a Útulek
Bohnice.
Azylov ý dům sv. Terezie v Karlíně, který
provozuje Arcidiecézní charita Praha,
nabízí své služby a zázemí lidem, kteří
se ocitli bez domova. U sv. Terezie
funguje také speciální program MÁŘÍ
– služba, která je zaměřena přímo na
ženy a často ji v yužívají maminky
s dětmi, které se ocitly v těžké životní
situaci. Útulek Bohnice sídlí v areálu
Psychiatrické léčebny v Bohnicích a
dlouhodobě se stará o zvířata pacientů,
kteří to z důvodu své hospitalizace
nemohou sami zvládnout. b
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ANTÝGL, MOST PŘES VYDRU, NESPOUTANOU ŘEKU ŠUMAVY
SMP CZ: Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech
1523-1818 zde pracovala sklárna, která vyráběla duté sklo a skleněné kuličky pro růžence. Protože sklárna měla
jen jednu pec – „ein Tigel“, získalo místo dnešní název Antýgl. Po uzavření hutě byl roubený objekt upraven na zájezdní
hostinec. Vydra patří mezi nejkrásnější šumavské horské říčky s peřejnatým řečištěm a obřími hrnci vymletými
v žulových balvanech. Protéká malebnou krajinou přírodní rezervace Povydří a její tok dosahuje délky 23 km.
Původní lávka přes Vydru byla postavena cca v roce 1969 v rámci zahájení provozu v autocampingu Antýgl. Lávka
spojuje kemp s Vchynicko-tetovským plavebním kanálem. Z historických map a katastru nemovitostí je patrné, že
přemostění Vydry zde bylo již v předválečné době a zajišťovalo spojení osady Antýgl s cestou Modrava – Srní, která
kopírovala trasu Vchynicko-Tetovského kanálu. Od října do prosince 2015 se prováděla sanace opěr, včetně provedení
mikropilot. Po zimní přestávce a dočasných přeložkách inženýrských sítí pokračovala stavba demontáží lávky, na kterou
navazovaly zemní práce, částečné ubourání kamenných opěr, bednění, armování a betonáž nových opěr. Následně se
osadila nová ocelová konstrukce lávky, inženýrské sítě byly přeloženy do definitivní polohy, byla namontována dřevěná
mostovka a zábradlí. Závěrem se provedlo dozdění kamenných opěr, dláždění, terénní úpravy a zábradlí na předpolích.

