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ČASOPIS SKUPINY SMP
Stavět znamená také uvažovat o městech, dopravní infrastruktuře,
bydlení, životním prostředí…
Časopis SPOLEČNĚ představuje stavby, přináší informace
o perspektivách a výzvách stavebního trhu, rozvoji
a sociálně-společenských tendencích.
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Jak vypadá současná struktura stavební výroby?
Letošní rok 2017 vnímáme jako rok naděje. Očekáváme oživení
poptávky a opětovné nastartování stavební v ýroby. Již na
přelomu roku se v ypsalo množství zakázek v oblasti ochrany
životního prostředí (kanalizace, čistírny odpadních vod,
protipovodňová opatření a podobně) a nyní by se k tomu měla
přidat i doprava – rekonstrukce mostů, v ýstavba obchvatů
měst i v ýstavba rychlostních komunikací. Doufáme, že v
těchto soutěžích budeme i my úspěšní a zajistíme pro naši
společnost zakázku na příští období. Nebude to ale úkol lehký,
v posledním roce se na Slovensko obrátilo se sv ými aktivitami
mnoho nadnárodních koncernů, které zde v minulosti
nepůsobily, nebo se zde v ysky tovaly velmi sporadicky (PORR,
HOCHTIEF, OHL, Alpine, SWIETELSKY a další italské či
španělské koncerny).
V České republice začíná být v některých stavebních
profesích nedostatek odborníků. Máte obdobné zkušenosti
na Slovensku, a jak je řešíte?
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že domácí stavební kapacity byly plně v yčerpané.
Loňský rok 2016 byl rokem volebním a voliči rozdali karty
odlišně od předešlého období, kdy si vládnoucí strana v ystačila
svou majoritou sama. Znamenalo to vznik čtyřčlenné koalice,
a tudíž i rozsáhlou v ýměnu na všech důležitých ministerstvech
a úřadech. A každé takovéto střídání sebou nese i jistou
časovou prodlevu, než začne daný úřad opět f ungovat na
100 %. Jako příklad uvedu, že na postu generálního ředitele
Národní dálniční společnosti se během jediného kalendářního
roku v ystřídali celkem čtyři ředitelé. V roce 2016 se
v podstatě zastavily veřejné soutěže – nové státní investice
do infrastruktury byly téměř nulové. To samozřejmě mělo za
následek snížení stavební v ýroby jako celku.

Milan Svoboda,
ředitel společnosti SMS
na Slovensku.

Zatím si vcelku v ystačíme se stávajícím kádrem a drobná
obměna zatím rozhodně problémem není. Chceme jít ale
cestou vlastních zaměstnanců, které nejlépe hned po škole
zapracujeme do našich realizačních týmů a za dva, tři roky
se z nich bez nadsázky stávají tahouni našich projektů. Tím
ale nechci říci, že bychom nad zkušenostmi ohrnovali nos.
Důležitá je správná kombinace mladého elánu se zkušeností
těch dříve narozených.
Na jaké pro vás významné stavbě aktuálně pracujete?

Jak byste charakterizoval vývoj stavební výroby
na Slovensku v posledních letech?
Vše souvisí se vším. Obdobně jako v České republice i zde na
Slovensku se v minulých letech do investic, a tím i do objemu
stavební v ýroby, v ýrazně zkopírovala hospodářská krize
a politická situace v zemi.
Pokud budeme mluvit o letech 2013-2015, pak to bylo období
stabilního politického prostředí a navíc situace, kdy bylo třeba
dočerpat prostředky z končících programů Evropské unie.
Relativně doba, kdy byl dostatek zakázky, bohužel mnohdy
v ysoutěžený v době hospodářské krize za podnákladové ceny.
Tato filozofie „dostat se k zakázce za každou cenu“ přivedla
některé společnosti až do restrukturalizace. Restrukturalizace
velkých stavebních společností měla zase drastický dopad
na jejich subdodavatele – menší stavební společnosti
a živnostníky. Rok 2015 pak byl již hlavně ve znamení
nadcházejících parlamentních voleb a konce dotačního období,
a tudíž se na trh pustilo takové množství krátkodobé zakázky,

Ještě v podstatě celý letošní rok u nás bude hlavně ve znamení
dokončení dopravní stavby D3 Žilina-Strážov – Žilina-Brodno.
Realizujeme ji ve sdružení se společnostmi EUROVIA
a HOCHTIEF. Náš podíl je téměř 30 milionů eur a na letošní rok
nám zde zbý vá realizovat ještě cca 30 % tohoto objemu. Stavba
má termín otevření v listopadu 2017.
Kde do budoucna vidíte potenciál rozvoje?
Kromě dvou hlavních odvětví – dopravních
a vodohospodářských staveb - bychom se časem chtěli
prosadit i v sektoru průmyslov ých staveb. Dalším cílem je
rozvinout regionální zastoupení. Dnes se pokoušíme o rozjezd
závodů „Východ“ se sídlem v Prešově a svou činnost od začátku
roku také zahájil regionální závod „Střed“ se sídlem v Banské
Bystrici. Časem bychom určitě ještě chtěli nastartovat závod
„Západ“ se sídlem v Bratislavě. Lehce se to napíše, ale je za tím
schováno ještě moc a moc práce. Držte nám palce, ať se nám to
podaří.
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Vyvážený
model
koncesí a
stavitelství
VINCI navrhuje, financuje, staví a provozuje dopravní
infrastrukturu, veřejné prostory v rámci partnerství
veřejného a soukromého sektoru, a to jak ve Francii,
tak v mezinárodním měřítku. Je prvním evropským
provozovatelem dopravní infrastruktury.

Vytvářet
dlouhodobé
hodnoty

01 Actemium,
    (VINCI Energies) v průmyslu

VINCI je světov ý hráč v oblastech koncesí a v ýstavby.
Zaměstnává téměř 190 000 spolupracovníků ve
stovce zemí. Koncipuje, financuje, staví a spravuje
infrastruktury a zařízení, která přispívají ke zlepšení
každodenního života a dopravní obslužnosti každého
z nás.
Protože se jedná o stavby sloužící veřejnosti, považuje
VINCI dialog s partnery z řad státních i soukromých
organizací za nezbytnou podmínku své činnosti.
Jelikož její vizí je globální úspěch a neomezuje se
pouze na ekonomické v ýsledky, VINCI se zavazuje k
environmentální, sociální a společenské v ýkonnosti.
Ambicí VINCI je v ytvořit dlouhodobou hodnotu pro
své klienty, akcionáře a pro společnost.
Nová cesta kolem pobřeží,
Réunion
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Koncese
VINCI Dálnice
je koncesní společnost spravující ve Francii 4 386 km
dálnic, investuje do v ýstavby a zlepšení těchto sítí.
Její spolupracovníci pracují ve službách více než dvou
milionů klientů, které tato síť každý den pojme.
VINCI Letiště
mezinárodní hráč v leteckém sektoru spravuje na světě
35 letišt‘, z toho třináct ve Francii, deset v Portugalsku,
tři v Kambodži, jedno v Chile, dvě v Japonsku a šest
v Dominikánské republice. Ročně přepraví více než
130 milionů cestujících.
Další koncese:
společnost VINCI Concessions spravuje,
prostřednictvím své filiálky VINCI Highways, třicet
silničních sítí ve světě (dálnice, mostní stavby,
městské komunikace). S VINCI Railways, která
spravuje zejména vysokorychlostní trať Sud Europe
Atlantique Tours-Bordeaux, svou činnost v y víjí rovněž
v oblasti železničních tratí, parkovišt‘ a stadionů.
VINCI Stadium provozuje mimo jiné čtyř stadiony ve
Francii a jeden ve Spojeném království.

04
04 Most na řece Wouri,
    Kamerun

Contracting
03 Projekt Regina ByPass,
    Kanada

VINCI Energies, Eurovia a VINCI Construction a jejich 172 000
spolupracovníků sdružují ve sv ých firmách profesní a kompetenční
škálu ve stovce zemí a na 280 000 stavbách ročně.

05 Obhlídka cest,
VINCI Dálnice, Francie

VINCI Energies
působí v 51 zemích (z toho 30 mimo Evropu) a slouží veřejným
institucím a podnikům v rozvoji, zajišt‘ování v ybavenosti, funkčnosti
a optimalizaci energetických, dopravních a komunikačních sítí.
Eurovia
je jedním z hlavních světov ých aktérů v sektoru dopravních staveb
a městské v ybavenosti. Navrhuje, staví a udržuje veřejná zařízení,
silnice, dálnice, železnice, tramvajové tratě a rovněž letištní, průmyslové
a obchodní plochy.
02

VINCI Construction,
světov ý lídr ve stavebnictví zastoupený ve stovce zemí, působí v osmi
oblastech: pozemní stavitelství, funkční stavby, dopravní infrastruktura,
vodohospodářské stavby, jaderná a obnovitelná energie, ropa a plyn,
doly.

03
02 Dálnice A89,
    Francie
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Národní
muzeum
PRŮMSTAV:
V horní polovině Václavského
náměstí již téměř dva roky probíhají
práce na rekonstrukci Národního
muzea. Společnost PRŮMSTAV
se na realizaci podílí jako člen
sdružení „M-P-I Národní muzeum“,
ve kterém je vedoucím členem
společnost Metrostav a třetím
členem pak společnost IMOS Brno.
Kromě rekonstrukce stávající hlavní
budovy muzea je součástí prací také
vybudování spojovací chodby mezi
historickou budovou a novou částí –
objektem bývalého sídla Národního
shromáždění.

Společnost PRŮMSTAV se již od
dubna 2015 podílí na rekonstrukci
Národního muzea v Praze. Aktuálně
probíhají práce na spojovací
chodbě, která propojuje obě budovy
Národního muzea, tedy starou,
historickou část s budovou novou. Na
této části provádíme těžení jámy po
jednotliv ých záběrech, které je nutné
pažit mikropilotovým pažením,
do kterého se postupně vkládá
v ýdřeva až do hloubky 9 m pod
terén. Současně s výkopem spojovací
chodby probíhá podchycení objektu
muzea za pomoci systému mikropilot
a ocelového roštu z profilů HEM 400
v kombinaci s železobetonovými
základov ými prahy.
V návaznosti na podchycení objektu
dále postupujeme ve vnitřní
v ýchodní dvoraně s výkopem jámy
vstupního objektu, který bude
zajišťovat propojení spojovací chodby
se stávající budovou Národního
muzea se schodištěm a dvěma
v ýtahy. Ty zajistí bezbariérový
přístup do Národního muzea. Tyto
práce jsou prováděny za pomoci
těžké techniky, jejíž činnost a účinky
na budovu jsou neustále sledovány
důmyslným monitorovacím
systémem. Výsledky jsou
pravidelně kontrolovány a průběžně
v yhodnocovány. Konkrétně se jedná
o sledování teploty, vlhkosti, vibrací
a svislých a vodorovných posunů.
Pohled z ikonické kopule
na ozářenou Prahu
Foto: David Jančík

Další práce probíhají v suterénech a
na hlavních komunikačních trasách,
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02 Výhled z jeřábu dává tušit,
o jakou stavbu se jedná
Foto: David Jančík

kde se provádí železobetonové konstrukce stropů,
výtahové šachty, technologické kanály, dojezdy v ýtahů,
nasávací objekty vzduchotechniky a podkladní betony.
V suterénech pracujeme na izolacích technologických
kanálů a v yzdívání nov ých příček, zároveň prostory
připravujeme pro realizaci sanačních omítek.
Pokud bychom mluvili o technologiích, napříč celým
objektem je prováděno trubkování elektra do stěn,
příprava technologických kanálů v podlahách,
rozvody vzduchotechniky ve stoupačkách, montáž
zdravotnětechnických instalací, kanalizace, ústředního
topení a chlazení v podlahách.
V západním dvoře byla dále provedena drenáž. Jednalo
se o dodatečnou práci, kterou požadoval investor – že
se jedná o nezbytný krok, bylo zjištěno při realizaci
zemních prací.
Na podlažích, kde se nachází v ýstavní sály, jsou
prováděny montáže hrubých dřevěných podlah se
zabudováním veškerých technologií (žlabů), dále jsou
zazdívány drážky ve stoupačkách, zapravovány šlici
a omítky stěn do finální podoby pro vrchní malby. Ve
všech podlažích a v Pantheonu probíhá restaurace
stropů a nástěnných maleb. S tím souvisí neustálé
stavění a přestavování lešení v interiérech. Zároveň jsou
restaurována vnitřní okna, která budou po zastřešení
dvoran fungovat jako interiérová. Na opalování
nátěrů oken nádvoří a ostění dveří pracujeme v 1. a 2.
nadzemním podlaží, přízemí a v 1. podzemním podlaží,
připravujeme základní nátěry pod f ládry a vnitřní
křídla oken jsou odvážena na repasi. Okna do ulice
se rodí velmi problematicky, protože ještě nedošlo ke
shodě projektantů, památkářů a realizační firmy na
jejich v ýrobní dokumentaci. V současné době probíhají
intenzivní jednání, aby se práce na realizaci oken mohly
rozběhnout co nejdříve.

02

V prostoru střech se provádí v zimním období takové
práce, které mohou probíhat pod střechou – jako např.
statické zesílení krovů, tvarové úprav y budoucích úžlabí
střech, v ýměny porušených trámů a příložky na trámy.
V hlavní věži probíhá repase ocelové konstrukce
otryskáním pod tlakem křemičitým pískem. Dále jsou
připravovány vzorky oplechování střech, jejichž vzhled
musí odsouhlasit jak památkov ý úřad, tak investor.

03     V podkroví probíhá výměna
trámů

Stavbě se bohužel nev yhýbají zpoždění, často
způsobená neočekávanými nálezy. Na příklad ve
druhé polovině roku 2015 byla v místě v ýchodní
dvorany pozastavena stavba kvůli nálezu zbytků
základu bastionu, tedy části historického opevnění.
Proběhlo proto jednání o úpravě projektu a část
bastionu díky tomu mohla být zachována. Práce
ale mohly být znovu obnoveny až v březnu 2016.
Ve stejném období, na konci roku 2015, byly navíc
v podkroví zjištěny nebezpečné látky azbest a
korkolit. Teprve po jejich odstranění mohly se
zpožděním pokračovat v podkroví započaté bourací
práce. Na jaře roku 2016 došlo ke zjištění jiných
geologických poměrů pod objektem historické

Z ulice si můžeme všimnout, že již bylo dostavěno lešení
do ulice Legerova, na jaře zde tedy mohou začít práce na
fasádě muzea.
Protože jednou z priorit Skupiny VINCI a stejně tak naší
je bezpečnost, jsou samozřejmostí pravidelné kontroly
a všechny návštěv y přicházející na stavbu jsou bez
výjimky proškoleny o podmínkách bezpečnosti a provozu
na staveništi.
09
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budov y v místě realizace budoucí spojovací chodby
(v místě v ýchodní dvorany). Stavba byla z tohoto
důvodu úplně pozastavena. Tyto skutečnosti
budou mít přirozeně dopad na projekt podchycení
objektu a napojení na spojovací chodbu. Příslušná
projektová dokumentace byla změněna se
zapracováním změn geologie a změnou plošného
založení na hlubinné (v úseku A-B-H) na 88 ks
mikropilot. Realizace této úprav y, zmíněné v úvodu
článku, byla zahájena v lednu 2017.
Ukončení stavby je plánováno na říjen 2018.
V současné době se ale jedná o prodloužení termínu
do února 2019.
10

Rekonstrukce
mostu D1-035
SMP CZ:
A je to! 1. listopadu 2016 byl
uveden do provozu kompletní
dálniční most D1-035. Stavbu „D1
Oprava mostu D1-035 na dálnici
D1“ jsme dodávali jako přímý
zhotovitel pro ŘSD ČR.

01 Skupinové foto,
    po uložení posledního „kubíku“
   nosné konstrukce pravého
   dálničního mostu – převážně
   kmenoví zaměstnanci SMP CZ

ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A POPIS
JEJÍHO PRŮBĚHU
Samotná stavba se skládá celkem
z deseti stavebních objektů, kde
dominantní je právě rekonstrukce
mostu D1-035. Ta byla z prvopočátku
plánována jako součást modernizace
D1 - úsek 02, avšak po provedení
rozsáhlého diagnostického
průzkumu a po jeho vyhodnocení
bylo rozhodnuto o nutnosti okamžité
a urychlené celkové rekonstrukci
mostního objektu.
Výstavba proběhla ve čtyřech na
sebe navazujících etapách. V první
a druhé etapě byly realizovány
přejezdy středního dělicího
pruhu dálnice, rozšíření krajnice
a přípravné práce pro realizaci
mostu. Začátkem března 2016 byla
po dohodě se stavbou „Modernizace
D1 – úsek 03“ a se správci komunikací zahájena třetí etapa výstavby,
která spočívala v demolici a výstavbě
levého dálničního mostu ve směru na
Prahu. V březnu proběhla demolice
mostu v souběhu se stavbou
„Havarijní podepření mostu D1-035
na dálnici D1“. Etapa byla dokončena

za 106 kalendářních dní a v polovině
července byl levý most uveden
do předčasného užívání. Ihned po
převedení provozu byla zahájena
čtvrtá etapa výstavby, jejíž průběh
byl obdobný jako u etapy předchozí nejdříve souběh demolice původního
mostu s demontáží havarijního
podepření a poté samotná výstavba
pravého dálničního mostu ve
směru na Brno. Čtvrtá etapa byla
dokončena za 110 kalendářních dní
a 1. 11. 2016 byl pravý most uveden
do předčasného užívání. Poté byly
ještě v průběhu listopadu provedeny
terénní úpravy pod mostem, úprava
okolí a demontáž zařízení stavby,
čímž byla stavba dokončena a její
kolaudace je plánována na konec
června 2017.
POPIS STAVBY A HLAVNÍHO
STAVEBNÍHO OBJEKTU
Hlavní stavební objekt tvoří dvojice
dálničních předpjatých třípolových
mostů z prefabrikovaných
nosníků T-průřezu s vylehčenou
stěnou (PETR A) a se spřaženou
železobetonovou deskou spojenou do
jednoho dilatačního celku pomocí
pérových desek.
Most D1-035 převádí čtyřproudovou
dálnici D1 v km 29,161 přes údolí
Drahanského potoka, silnici II/109
a také jedinou příjezdovou
komunikaci do obce Hvězdonice.

01
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Vzhledem k významu mostu musela
být rekonstrukce provedena po
polovinách se zachováním provozu
v každém jízdním směru dálnice, a
to v režimu dopravy 2 + 2 po jedné
polovině. Dále bylo nutné zachovat
plynulost dopravy na komunikaci
SPOLEČNĚ / N°1/2017, říjen 2016 – leden 2017

Pohled z dronu na dálniční most

04

Původní pilíře jsou dle původní
dokumentace založeny plošně cca
6 m pod stávajícím terénem. Toho
bylo v yužito tak, že původní pilíře
byly ubourány pouze do úrovně
nové základové spáry s ponechanou
v yčnívající v ýztuží a byly v yužity
jako „pilotové“ založení. Dále bylo
realizováno nové hlubinné založení
pomocí osmi velkoprůměrov ých
železobetonov ých pilot přes navážky
až do únosného horninového podloží.
Na původních ubouraných pilířích
a nov ých pilotách byly realizovány
železobetonové základy.

02 Most je v plném obousměrném
provozu
03 Demolice krajního pole levého mostu
pomocí mechanizace s hydraulickými
nůžkami a rozvolňování nosníků
středního pole
04 Snášení rozvolněných nosníků krajního
pole pravého mostu pomocí mobilního
jeřábu
05 Úklid po demolici levého mostu,
započetí pilotážních prací a práce na
spodní stavbě OP4
06 Montáž formy bednění 2. betonážního
taktu pilíře P3 pravého mostu (vlevo)
a dokončený pilíř P3 levého mostu

Pilotážní práce prováděla firma
AZ SANACE. U levého mostu se
subdodavatel sice potýkal
s poruchami mechanizace, avšak
veškeré problémy se mu podařilo
odstranit a dokončil práce pouze
s mírným dopadem na harmonogram
výstavby.
SPODNÍ STAVBA
Opěry jsou tvořeny z původního
dříku z prostého betonu se sanační
přibetonávkou, nového spřaženého
železobetonového úložného prahu,
závěrné zídky a křídla ve tvaru „L“.

02

pod mostem. To samozřejmě komplikovalo nejen průběh stavby, ale také
bezpečnost pohybu na stavbě.
DEMOLICE MOSTŮ

03

Pilíře tvoří dřík tvaru komolého
jehlanu s obdélníkovou podstavou
jako první betonážní takt v ýšky
6 m (respektive 8 m) a v ytvarované
stativo („květ“) s obloukov ými
náběhy jako druhý betonážní takt
v ýšky 4,8 m. Pro realizaci druhých
betonážních taktů bylo nutné použití
příložných vibrátorů vzhledem
k velmi hustému proarmování vrchní
vrstv y v ýztuže a téměř minimálnímu
přístupu k pracovní spáře mezi
jednotliv ými betonážními takty.

Demolici mostů včetně demontáže podepření provedla subdodavatelsky
firma Speciální Stavby Most, a to za velmi krátký čas. Při demolici mostů
byla nejdříve odfrézována vozovka, odstraněna izolace a demontováno
mostní v ybavení. Krajní pole levého mostu byla zdemolována
pomocí mechanizace s hydraulickými nůžkami. U středního pole
nad provozovanou komunikací byly nejdříve za dočasných uzavírek
zdemolovány římsy a poté byly rozvolněny nosníky tak, aby mohly být
sneseny v celku pomocí mobilního jeřábu.
Varianta s rozvolněnými nosníky snášenými pomocí jeřábu byla vzhledem
k její účinnosti zvolena pro všechna tři pole mostu pravého. Poté
následoval shodný proces pro oba mosty, a to ubourání úložných prahů
opěr a celková demolice pilířů.

04

Demolice byla jednou z nejrizikovějších činností v průběhu celé výstavby.
Bylo nutno dbát zvýšené opatrnosti nejen na provoz na komunikaci II/109,
ale také v případě levého mostu na stávající podepření mostu pravého.
Především u levého mostu se dodavatel potýkal s častými poruchami
mechanizace způsobenými vyčnívající armaturou. To nemělo vliv na
prodloužení výstavby díky předzásobení se náhradními díly a především
díky prodloužení pracovní doby po opravě mechanizace.
ZALOŽENÍ MOSTŮ
Založení rekonstruovaných mostů maximálně využívá původních základů.
Založení opěr, které je dle původní dokumentace provedeno hlubinně na
prefabrikovaných beraněných pilotách, nebylo výstavbou vůbec dotčeno.
03
06

05
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Vzhledem k napnutému
harmonogramu v ýstavby byly oba
pilíře realizovány současně. Byly
v yrobeny dvě bednicí formy ze
systémového bednění firmy PERI
společně s maximálním v yužitím
inventárního materiálu naší
společnosti. Pro armovací
a bednicí práce bylo použito lešení
a lehká skruž značky Layher, které
po zabetonování pilířů sloužilo jako
v ýstupová komunikace a hlavně
jako pracovní plošina pro realizaci
podložiskov ých bločků, pro montáž

nosníků a pro realizaci příčníků.
NOSNÁ KONSTRUKCE
Nosná konstrukce dálničního mostu
je staticky tvořena soustavou 3
polí z prostých nosníků spojených
pérov ými deskami do jednoho
dilatačního celku. Dilatační
závěry jsou tedy umístěny pouze
nad opěrami. Nosná konstrukce
je navržena jako spřažená
železobetonová deska s dodatečně
předpjatými nosníky tvaru „T“
s v ylehčenou stojnou, jejichž
dodavatelem byla společnost PREFA
PRO.
V příčném směru se nosná
konstrukce skládá ze sedmi nosníků,
které jsou v oblasti nad podporami
ztuženy nadpodporov ými příčníky.
Mezi nosníky je klasicky použito
ztracené bednění z desek Cetris,
pro jehož montáž bylo v yrobeno
zabezpečovací zařízení, které je
možné na nosníky umístit ještě před
jejich montáží a v yužít je tak nejen
při montáži ztraceného bednění, ale
také pro samotnou montáž nosníků
a pro realizaci pochozích lávek na
nosnících.
Nosníky byly osazovány pomocí
mobilního jeřábu AD500 společnosti
Hanyš – Jeřábnické práce. Montáž
pro lev ý most proběhla 17.-19. května
2016 a pro prav ý most 5.-7. září
2016. U montáže krajních polí byl
jeřáb vždy umístěn za opěrou. Pro
střední pole byl jeřáb umístěn pod
dálničním mostem tak, že i v tomto
případě bylo nutné dle požadavků
investora zachovat provoz na silnici
II/109. Nosníky byly montovány
nejen se zabezpečovacím zařízením
(na předem určených nosnících)
uvedeným v ýše, ale také
s kompletními ložisky.
SPŘAŽENÁ ŽELEZOBETONOVÁ
DESKA
Před realizací spřažené
železobetonové desky byly provedeny
pochozí lávky s ochrannou sítí, kde
konzoly se spodní podvěšenou sítí
byly na krajní nosníky namontovány
před samotnou montáží nosníků.
Poté bylo provedeno ztracené
bednění z desek Cetris, kde
14

spáry mezi nosníky a deskami
byly v yplněny pomocí hustého
cementového mléka. Betonáž
desky pravého i levého mostu byla
po dohodě s dozorem stavby a
projektantem provedena v jediném
betonážním taktu pomocí vibrační
lati (cca 300 m3).
Při betonáži levého mostu došlo
k neočekávané poruše jednoho
z mezilehlých dílů vibrační lati,
na což nebyla stavba připravena
a desku levého mostu bylo nutné
dodělat s užší latí a kraj desky bylo
nutné dohladit ručně. Vše ale ve
vyhovující kvalitě provedení. Pro
ochranu čerstvé betonové směsi
byl použit ochranný postřik, a to
tak, že byl nanesen postřikovačem
přímo na beton hned za vibrační latí
v první vrstvě a ihned po zatuhnutí
válečkem ve vrstvě druhé. Kromě
zmíněného postřiku nebyl použit
žádný jiný ochranný prostředek, i
přesto se po obrokování neobjevily
žádné smršťovací trhliny.
LOŽISKA
Nosná konstrukce je uložena na
elastomerov ých ložiscích kotvených
do nosníku tak, že pod každým
koncem nosníku je jedno ložisko.
Pro zajištění polohy slouží na
každém z mostů jedno pevné a jedno
podélně posuvné ložisko. Ložiska
tvoří v yztužené elastomerové bloky
mezi dvěma ocelov ými deskami tak,
že horní ocelová deska ložiska je
kotvena do nosníku. Spodní ocelová
deska je uložena do plastmalty na
podložiskov ý bloček.
Realizační tým SMP CZ přišel s
návrhem na urychlení v ýstavby díky
spojení montáže ložisek a nosníků do
jedné činnosti. Na podložiskové bloky
byly v ytvořeny vodorovné dosedací
puky z plastmalty s tloušťkou
odpovídající projektované v ýšce
uložení ložiska dle dokumentace.
Horní ocelové desky ložiska byly
pomocí šroubů přikotveny k
nosníkům již na skládce nosníků
před jejich přepravou na staveniště.
Následně byla na staveništi pomocí
čtyř montážních ocelov ých pásků
namontována spodní ocelová deska i
s elastomerem k horní ocelové desce.
Tento montážní krok probíhal na
15

nosník připravený na závěsech před
jeho samotnou ukládkou. Nakonec
byl nosník i s podvěšeným ložiskem
usazen na dosedací puk tak, aby osy
v yznačené na spodní desce ložiska
co možná nejlépe lícovaly s osami
v ytyčenými na podložiskovém
bločku. Nosník byl poté zafixován
pomocí rozpěrných stojek a ložisko
bylo podlito plastmaltou.
Tímto způsobem se nejen urychlil
proces v ýstavby mostu, ale také
tím bylo možné eliminovat výrobní
odchylky nosníků, a to osovou
vzdálenost kotvení ložisek.

XW1+ na mostě dálniční sítě České
republiky. Závěry včetně montáže
dodala firma Cirmon. U tichého
závěru bylo nutné provést pruh
z litého asfaltu i v obrusné vrstvě
z důvodu nemožnosti hutnění
živičné vozovky v blízkosti
obloukových lamel. To se ukázalo
jako technická komplikace, se
kterou se musel dodavatele vozovek,
firma EUROVIA CS, vypořádat.

ŘÍMSY

08

Římsy jsou navrženy klasické
monolitické s výškou nášlapu
150 mm. Jsou kotveny kombinací
v ýztuže v ycházející z boku
nosné konstrukce a vlepenými
kotvami. Betonáž říms u obou
mostů proběhla pro celý dálniční
most v jediném betonážním
postupu, a to včetně říms v
přechodových oblastech. Pro
realizaci byla stavbou navržena
zavěšená pracovní podlaha
skládající se ze systémových prvků
bednění podvěšených pod křídlo
prefabrikovaného nosníku. Nosná
část této podlahy byla provedena
ještě před montáží nosníků tak, aby
se omezily práce s individuálními
osobními ochrannými pracovními
prostředky a aby kolektivní ochrana
zaměstnanců byla provedena co
nejrychleji. Pro realizaci zbytku
podlahy byl u pravého mostu použit
dříve zmíněný zabezpečovací
systém.

07 Pilíře mostu
08 Most D1

Tento most a stavba celkově jsou
součástí nejfrekventovanější
dopravní tepny v České republice.
Tím byl dán velký tlak na dokončení
v co nejkratším termínu. Převedení
provozu z původního pravého mostu
na nově v ybudovaný lev ý most
se podařilo zvládnout s více než
týdenním předstihem. Uvedení nově
v ybudovaného pravého mostu do
provozu bylo i přes nepřízeň počasí
realizováno tak, jak bylo původně
naplánováno.

„Stavba dálničního mostu D1-035 byla
pro realizační tým SMP CZ fyzicky
náročná. I přesto si ale troufám říci,
že oba mosty byly dokončeny nejen
v termínu, ale především v kvalitě
odpovídající jménu a historii naší
společnosti. To je zásluhou nejen
realizačního týmu, ale především
kvalitních pracovníků, kteří na stavbě
působili. Jsem proto velmi rád, že se na
stavbě mostů podíleli převážně naši
kmenoví zaměstnanci, a chtěl bych jim
velmi poděkovat za dobře odvedenou
práci,“ říká stavby vedoucí Rudolf
Hampl.

VYBAVENÍ MOSTU
V římsách je kotven záchytný
systém se stupněm zadržení H2.
Na vnitřních římsách je umístěno
zábradelní svodidlo bez výplně a
na vnějších římsách zábradelní
svodidlo bez výplně a zábradlí
v ymezující revizní chodník. Zrcadlo
mezi vnitřními římsami mostů je
zakryto pomocí kompozitních roštů.
Z mostního vybavení stojí
za zmínku především první
použití tichého povrchového
jednolamelového mostního závěru

04
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01 Pohled na vozovku

Most přes údolí
Chomutovky
SMP CZ:
Společnost SMP CZ je zhotovitelem
stavby Most přes údolí říčky
Chomutovky, který je součástí
obchvatu obce Velemyšleves na
silnici I/27.

01

Délka mostu

537 m

Jedná se o most s celkovou délkou
537 m o sedmi polích s rozpětími
45+65+90+120+90+65+45 m. Nosnou
konstrukci, která je ve výškovém
i v půdorysném oblouku a má délku
521,60 m a šířku 14,1 m, tvoří spojitý
nosník. V příčném řezu se jedná
o komoru s proměnnou výškou od
2,6 m do 6 m. Výška pilířů je od
13,7 m do 31 m.
PRŮBĚH VÝSTAVBY NOSNÉ
KONSTRUKCE

Výška pilířů

13,7 - 31 m

Výšky nivelity

cca 36 m

Délka vahadel

127 m

17

Pro pevnou skruž je použit osvědčený
materiál PIŽMO v kombinaci
s válcovanými nosníky. Betonáž taktů
na pevné skruži probíhala klasickým
způsobem: nejprve se vybetonuje
spodní deska a stěny. Po dosažení
požadované pevnosti betonu se
provede napnutí čtyř kusů kabelů,
tím dojde k částečnému odlehčení
podpěrné skruže, toho se využívá
při betonáži horní desky, která
se provádí následně. Po betonáži
horní desky a dosažení požadované
pevnosti betonu je provedeno
napnutí zbý vajících kabelů. Bednění
je tvořeno z vnitřních plent a 3 m
dlouhých segmentů, které byly
složeny do vozíků. Přesun do dalšího
taktu probíhal pojezdem po skruži.
Pro vnitřní bednění horní desky je
použito klasické stropní bednění.
Nosná konstrukce je na krajních
opěrách OP1 a OP8 a na pilířích
P2, P3, P6 a P7 uložena na kalotová

ložiska. Pilíře P4 a P5 jsou s nosnou
konstrukcí spojeny rámově. Metodou
letmé betonáže byla budována dvě
vahadla P4 a P5. Jednotlivá vahadla
mají délku 127 m a celková délka
včetně klavážní spáry je 257 m.
Výstavba byla zahájena provedením
zárodku na pilíři P4. Ten dosahuje
výšky 6 m a délky 15 m. Vozík
letmé betonáže dodávala společnost
ULMA a jeho celková hmotnost
včetně bednění byla 79,6 t. Betonáž
jednotlivých lamel probíhala
v celém průřezu najednou. Doba
výstavby jednotlivých lamel, která
se pohybovala od optimálních 7 dní
až po 10 dní, byla závislá nejen na
jejich délce (3–5 m), ale zejména
na umístění kotevních nálitků. Pro
optimalizaci harmonogramu
a zkrácení celkové doby výstavby
byly použity dva páry vozíků.
VOZOVKA
Na mostě je navržena třívrstvá
vozovka na celoplošnou izolaci z
natavovaných asfaltových izolačních
pásů. Římsy jsou monolitické, šířky
1,55 m. Jako záchytný systém je
navrženo zábradelní svodidlo ZSH2.
Pro snížení hlukové zátěže nad obcí
Velemyšleves je na mostě použita
protihluková stěna. Mostní závěry
jsou lamelové se sníženou hlučností.
Po zprovoznění celého obchvatu se
výrazně ulevilo obci Velemyšleves
zejména od tranzitní dopravy a také
došlo ke zkrácení cesty mezi Mostem
a Žatcem.
„Na závěr mi dovolte poděkovat všem,
kteří svou prací přispěli k realizaci tohoto
nádherného mostního díla,“ uzavírá
vedoucí střediska Radim Cihlář.
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Most překlenuje údolí řeky
Chomutovky
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Stavba mostu
na dálnici D3
pokračuje
SMS:
Společnost SMS pokračuje ve
výstavbě mostního objektu SO
224, který je budován na dálnici
D3 v km 10 800, v úseku obchvatu
Žiliny. Jedná se o konstrukci
dvoumostního objektu, kdy
délka celého mostu je více než
400 m. Nová část dálnice, která
v budoucnu spojí sever a západ
Slovenské republiky, bude
dokončena v průběhu roku 2017.

Minulý rok, respektive jeho druhá
polovina byla z hlediska v ýstavby
a koordinace prací na mostním
objektu SO 224-00 nejtěžší. Probíhala
v ýstavba nosné konstrukce na
komorové části, která je sama
o sobě obzvlášť složitou konstrukcí.
Samotná realizace komorové části
byla rozdělena na dva takty. První
takt byl ukončen betonáží „U“ profilu
a následně druhý takt zakončený
horní deskou s konzolami.
VÝSTAVBA NOSNÉ KOMOROVÉ
KONSTRUKCE
Výstavba probíhala v určitých
fázích až na třech frontách
současně. Komplikací bylo navíc
elektrické vedení v ysokého a velmi
v ysokého napětí v části šestého
betonážního dílu, kde musely být
práce nepřetržitě kontrolované

a řízené speciálně v yškolenými
pracovníky. Kromě zmíněných
elektrických vedení v ysokého
napětí představovalo obtíže také
křížení mostního objektu s řekou
Kysucou, minimální prostor pro
manipulaci, skladebné plochy,
přístupové komunikace nebo také
velmi frekventovaná doprava na
rychlostní silnici ve směru na Čadcu.
Z těchto důvodů byla v ýstavba nosné
konstrukce nesmírně náročná na
koordinaci jednotliv ých pracovních
profesí, od montáže podpěrné
konstrukce přes zhotovení bednění,
v ýztuže a následně finální betonáž
daného betonážního dílu. Každý
technologický postup v ýstavby
jednotliv ých profesí a prací musel
být od realizačního týmu stavby
předem důkladně promyšlený
a v yhodnocený jako správný.

Nový most překlenuje řeku Kysucu
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01 Probíhající výstavba nosné
konstrukce     

01
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OK Třebestovice:
Na podzim loňského roku
společnost OK Třebestovice
realizovala zakázku výměny
mostních závěrů na objektu X 028
na Rozvadovské spojce v Praze.
Jednalo se o objekt převádějící
směrově rozdělenou čtyřproudou
komunikaci přes sjezd z Pražského
okruhu na začátku dálnice D5.

02

Milník nosné konstrukce od
objednatele a investora stavby,
Národnej diaľničnej spoločnosti, byl
stanoven na 23. ledna 2017. Nosná
konstrukce dálničního mostního
objektu SO 224-00 byla ukončena
sedmým betonážním dílem nad
řekou Kysuca k datu 30. října 2016,
což znamená téměř v dvouměsíčním
předstihu oproti stanovenému
termínu.

02 Probíhající výstavba nosné
konstrukce     

Začátkem roku 2017 proběhla
demontáž zbytkové podpěrné
konstrukce a z důvodu nízké
hladiny řeky Kysucy i odstranění
dočasných podpěrných betonov ých
konstrukcí v toku. V současnosti je
na mostním objektu naplánována
realizace monolitických říms s
pomocí nasazení tří římsov ých
vozíků, dokončení křídel a středové
zdi z prefabrikovaných montážních
panelů, přechodové oblasti a
následně příslušenství mostu –
mostní svršek. Na závěr budou na
mostě realizovány protihlukové
stěny. Spuštění tohoto důležitého
dopravního uzlu je naplánováno na
listopad 2017.
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Výměna
mostních závěrů
na Rozvadovské
spojce

Objednatelem byla společnost OHL
ŽS, která zakázku prováděla přímo
pro majetkového správce objektu,
TSK hlavního města Prahy. Projekt
realizační dokumentace stavby
zpracoval TOP CON SERVIS.

odvodňovacích trubiček, zálivek,
odvodňovacích žeber a dalších
prací. Na objednateli zůstalo pouze
zpracování realizační dokumentace
stavby a zajištění dopravních
opatření.

Předmětem akce byla náhrada
nevyhovujících elastických
mostních závěrů za mostní závěry
povrchové. Zakázku se nám
podařilo získat především díky
návrhu řešení v podobě mostních
závěrů Freyssinet CIPEC WR,
které lze realizovat velmi rychle
do kapes vytvořených pouze v
konstrukčních vrstvách vozovky.
Zvláště pak realizace po etapách je
technicky, časově a v neposlední
řadě i finančně velmi v ýhodná.
Až doposud jsme mostní závěry
dodávali vždy pouze jako v ýrobek
včetně nezbytné montáže do
kapes připravených objednatelem.
S ohledem na skutečnost, že na
dané akci tvořila položka dodávky
mostních závěrů téměř polovinu
rozpočtu, jsme nabídli objednateli
kompletní provádění včetně
předcházejících i navazujících
prací. Kompletní dodávka v ýměny
mostních závěrů tak zahrnovala i
v ybourání stávajícího elastického
mostního závěru včetně části
přilehlých vozovek, opravu
izolace, provedení litých asfaltů,

Práce rozdělené na dvě etapy bylo
možné započít až po přidělení
finančních prostředků investorovi
v druhé polovině října. I přes rychle
se zhoršující počasí a problematické
dopravní opatření na silnici – která,
přestože spadá pod TSK hlavního
města Prahy, je ve své podstatě
začátkem dálnice D5 a má tak
stejný režim i dopravní zatížení postupovaly práce v předstihu před
navrženým harmonogramem. Jak
už tomu při rekonstrukcích bý vá,
projekt je jedna věc a skutečnost
na stavbě věc druhá, a tak jsme
se například setkali s přítomností
rovnou dvou elastických závěrů
provedených nad sebou, téměř
dvojnásobnou tloušťkou vozovky, než
jakou předpokládala dokumentace,
nebo přítomností nezakreslených
chrániček v římsách. Podklad
proježděných elastických mostních
závěrů byl ale naštěstí zdrav ý, a tak
bylo možné provést přímé přikotvení
nového mostního závěru a úpravu
zaznamenalo pouze v yztužení.
Z důvodu mrazů realizace druhé

etapy končila až v prvním
prosincovém týdnu. Provádění
litých asfaltů, betonáže i epoxidová
v ýztužná žebra bylo nutné plánovat
de facto ze dne na den za stálého
sledování předpovědi počasí. Na
řadu samozřejmě přišla i zimní
opatření.
„Komplexní realizace této zakázky nám
přinesla mnoho zkušeností technického
i organizačního charakteru, které
bychom rádi uplatnili a dále rozvíjeli
v dalších zakázkách. Cenná pro nás
byla i komunikace s projektantem a
objednatelem, která byla ukázkou
bezproblémového jednání ohledně
nutných změn a koordinace prací.
Úspěšným dokončením této zakázky se
posouváme blíže možnosti generálních
dodávek prací souvisejících s realizací
mostních závěrů přímo pro investora,“
uzavírá Marek Vachtl.
01 Nový mostní závěr WR50 1. etapa

01
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01 Most Gambrinus po
rekonstrukci

Přestavba
železničního
uzlu v Plzni –
rekonstrukce
podjezdu
„Gambrinus“

POSTUP VÝMĚNY LOŽISEK

01

FREYSSINET CS:
Středisko speciálních projektů
společnosti FREYSSINET CS se
zabývalo dodávkou a montáží
mostních ložisek na rekonstrukci
mostu Gambrinus v Plzni.

HISTORIE MOSTU
Původně byl na místě dnes již
rekonstruovaného podjezdu
Gambrinus v roce 1898 v ybudován
železniční most o jednom poli,
který sv ými šířkov ými (9,5 m) a
výškov ými (4,7 m) rozměry přestal
vyhovovat stále narůstající intenzitě
doprav y na trase průtahu I/5 Plzní.
Bylo proto rozhodnuto o v ýstavbě
zcela nového mostního objektu
s odpovídajícími parametry.
Po zvážení několika alternativ
podob nosné konstrukce bylo na
základě návrhu společnosti SUDOP
Hradec Králové schváleno finální
řešení konstrukce spočívající
v roštové šikmé desce složené
z 1 + 13 postupně osazovaných
ocelov ých konstrukcí, které po
23

vzájemném propojení staticky
působily jako šikmý rám podepřený
v chodníkové části mezi podporami
tvaru V. Tato optimalizace přinesla
nezanedbatelnou úsporu materiálu
(450 t oceli a 2 500 m3 betonu),
a byla tak vybrána a schválena
v prováděcím projektu. Vlastní
stavba nového železničního mostu
byla v předstihu zahájena v prosinci
1984. Po složité přípravné fázi
v ýstavby, kdy byly řešeny optimální
stavební postupy, byla vlastní
v ýroba ocelové konstrukce zahájena
až v květnu 1986. Nový most byl
předán 10. listopadu 1988.
MOST GAMBRINUS
Most Gambrinus je jedna
z prvních dopravních staveb,
kterou může motorista přijíždějící

protizávaží při osazování ocelové
konstrukce). Nosná konstrukce je
osazena na hrncov ých ložiscích, na
plzeňské opěře O2 je vzhledem ke
krátkému přilehlému poli v ose každého
dílu osazeno ještě tzv. tahové ložisko –
jedná se o hrncové ložisko namáhané
tlakem přes sedlo kotvené tyčemi do
úložného prahu. Opěry jsou monolitické
železobetonové, střední podpěra je
tvořena řadou ocelov ých stojek ve tvaru
V.

do Plzně směrem od Prahy v této
západočeské metropoli spatřit.
Most řeší převedení pražského
zhlaví Hlavního nádraží v Plzni
přes čtyřproudovou komunikaci u
Pivovaru Gambrinus. Most je řešen
jako velmi široká a výrazně šikmá
roštová deska složená z třinácti
ocelových mostních dílů navzájem
spojených svary. Každý mostní díl
nese jednu kolej a má ortotropní
mostovku se třemi hlavními
nosníky s podélnými výztuhami.
Nosná konstrukce má dvě různě
dlouhá pole. Potřeba velmi
krátkého pole byla zřejmě vyvolána
nevyhovujícím průhybem při
návrhu případného jednopolového
mostu a s tím související výraznou
úsporou materiálu. V krajním
krátkém poli je betonová zátěž z
doby výstavby mostu (ta tvořila mj.
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02 Most Gambrinus po
výměně „V“ stojky
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Koncepce rekonstrukce z pohledu
dodávky společnosti FREYSSINET CS
spočívala v postupném podpírání nosné
konstrukce po jednotliv ých mostních
dílech, demontáži ložisek a dodávce
a montáži ložisek nov ých. Na samém
počátku spolupráce se zákazníkem,
firmou SKANSKA, bylo nutné dořešit
návrh ložisek v ycházející z velmi
komplikované statiky mostu. Tento
návrh zásadně zasáhl do původního
zadání. To v ycházelo z dokumentace
skutečného provedení mostu, která
se při demontáži ložisek ukázala jako
neodpovídající realitě. Velkou komplikaci
způsobila potřeba změnit podepření
mostu. Na pražskou opěru, kde byla
umístěna pevná a jednosměrná ložiska
pro příčný směr mostu, osadit nová
všesměrná a jednosměrná pro podélný
směr. Na plzeňské opěře tomu bylo
přesně opačně. Muselo být postupováno
tak, aby v každém stavebním stadiu byl
most fixován v půdorysné poloze, ale
zároveň mohl volně teplotně dilatovat, tj.
aby nevznikla situace, kdy by dvě pevná
ložiska působila proti sobě. Při tomto
řešení spolupracoval technický úsek
společnosti FREYSSINET CS s externím
projektantem, firmou EXprojekt, a z
této spolupráce vzešel zcela nov ý návrh
ložisek, který byl ostatními účastníky
akceptován.
Návrh předpokládal náhradu stávajících
ložisek tak, že na opěrách bude každý
mostní díl podepřen čtveřicí hrncov ých
ložisek kombinovaných s „tahov ým“
ložiskem na plzeňské opěře. Směry
posunů a dočasná i trvalá fixace byla
podřízena jak stavebním stadiím během
rekonstrukce, tak i definitivnímu
statickému schématu mostu. Ložiska na
opěrách jsou jednak pevná, jednosměrně
posuvná a všesměrně posuvná a
umístěna tak, aby bylo zajištěno správné
fungování jednotliv ých mostních dílů.

Zároveň jsou však některá ložiska
dočasně fixována pro pohyby v jednom
směru nebo ve všech směrech. Tato
dočasná fixace je závislá na stavebních
stavech v jednotliv ých etapách
rekonstrukce mostu. Na střední podpěře,
tvořené stojkami tvaru V, byla navržena
tři kalotová ložiska pro každou stojku tak,
že stojka svou patou spočívá na jednom
z nich a na její horní příčli jsou další
dvě kalotová ložiska, na nichž je uložena
nosná konstrukce. Celá koncepce návrhu
ložisek pro jednotlivá stavební stadia
byla velmi složitou komplexní úlohou a
v ychází z předpokládaného statického
schématu každého z pěti stavebních
stadií postupu rekonstrukce, kterými
konstrukce za více než jeden rok trvající
stavby prošla.
Celkem bylo v yrobeno a v yměněno 70
hrncov ých a kalotových ložisek. Ložiska
v yrobil polský partner FREYSSINET
Polsko a technický úsek se rozhodující
měrou podílel na jejich technickém
návrhu, hlavně pak na tvorbě a kontrole
VTD ložisek, což byl velmi náročný
úkol vzhledem k nebý valé technické
náročnosti konstrukce těchto ložisek i
celé akce. Nemalou měrou se na všech
technických řešeních podílela i samotná
oblast speciálních projektů zastoupená
Jiřím Srpem.
Výměna ložisek probíhala postupně
v letech 2015 a 2016 tak, jak byly
naplánovány kolejové v ýluky v
jednotliv ých kolejích pražského zhlaví.
Podpírání mostních dílů bylo provedeno
přímo z úložných prahů, při v ýměně
stojek tvaru V byly použity speciální
montážní přípravky navržené Jiřím
Srpem.
DOKONČENÍ REKONSTRUKCE
Celá rekonstrukce mostu byla
úspěšně ukončena před koncem roku
2016. Všichni zúčastnění pracovníci
společnosti FREYSSINET CS, obchodním
útvarem počínaje přes technický úsek až
po oblast speciálních projektů, věnovali
maximální úsilí tomu, aby tato technicky
i organizačně velmi náročná zakázka
měla hladký průběh a skončila úspěchem
a FREYSSINET CS se prezentoval jako
spolehliv ý partner na v ysoké technické
úrovni.
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Rekonstrukce
mostu v České
Lípě
PREFA PRO:
Společnost PREFA PRO se podílela
na rekonstrukci mostu 9-054
v České Lípě, a to výrobou,
dopravou a montáží mostních
nosníků.

TECHNICKÝ POPIS STÁVAJÍCÍHO
MOSTU
Jednalo se o trvalý most
pozemní komunikace o třech
polích, v příčném řezu patnáct
prefabrikovaných předpjatých
nosníků KA-61. Masivní opěry plošně
založené. Členěné pilíře založené na
pilotách.
Délka mostu: 67,5 m
Délka nosné konstrukce: 52,1 m
Rozpětí mostu: 16,98 + 17,74 + 16,70 m

01 Zavěšený nosník na jeřábu

    

Trvalý most pozemní komunikace
o třech polích, v příčném řezu
sedm prefabrikovaných předpjatých
nosníků. Opěry masivní, plošně
založené. Pilíře členěné.
Délka mostu: 60,96 m
Délka nosné konstrukce: 52,24 m
s rozpětím 16,5 + 18,0 + 16,5 m
POSTUP VÝSTAVBY

01
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Stavební práce na mostě probíhaly
odděleně pro levou a pravou stranu
mostu. Nejprve byly zavedeny
do provozu dopravněinženýrská
opatření, která zajistila převedení
doprav y na levou polovinu mostu
a umožnila nepřerušený omezený
obousměrný provoz na silnici I/9.
Poté byla zahájena demolice pravé
strany mostu. V těchto místech bylo
v ybudováno mostní provizorium –
samostatný stavební objekt SO 901.

Po převedení silniční dopravy na
mostní provizorium bylo přikročeno
k bourání levé strany mostní
konstrukce. Výstavba nového mostu
byla zahájena levou stranou mostu.
Po dokončení celé levé strany
konstrukce včetně příslušenství
byla převedena doprava na tuto nově
vybudovanou konstrukci. Následně
bylo odstraněno mostní provizorium
a zahájena výstavba pravé strany
mostní konstrukce. Po dokončení
pravé strany mostu byly obě poloviny
zmonolitněny a zkompletovány. Až
po zmonolitnění celé konstrukce
a nezbytné technologické pauze
bylo možné odstranit provizorní
podepření konstrukce. Kromě
nezbytných krátkodobých uzavírek
byl pro silniční dopravu po celou
dobu výstavby na mostě zachován
obousměrný omezený provoz.
NOSNÁ KONSTRUKCE
Nosná konstrukce je spřažená
trámová konstrukce z
prefabrikovaných nosníků
spřažených s monolitickou deskou
a s monolitickými příčníky. Tvoří
ji tři spojitá pole rozpětí 16,5 +
18,0 + 16,5 m. Nosná konstrukce je
šikmá – šikmost 84,9 g. Šířka nosné
konstrukce je proměnná, v 1. poli se
směrem k opěře plynule rozšiřuje.
Nosnou konstrukci tvoří v každém
poli sedm dodatečně předpjatých
betonových nosníků T93 spřažených
s železobetonovou deskou. Nad
opěrami a pilíři je konstrukce
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Pokládka nosníků
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DOSTAVBA
ADMINISTRATIVNÍ
BUDOVY ZÁVODU
s.
s. n.
n. o.
o. p.
p. cz
cz
Pohořelice

PRŮMSTAV dokončil další ze série
realizací pro společnost s. n. o. p. cz.
Jednalo se o dostavbu
administrativní haly a současně
vestavbu sociálního zařízení v hale,
to vše v režimu „design and build“.
To znamená zajistit projekční
činnost vypracováním dokumentace ke stavebnímu povolení,
dokumentace skutečného prove-

dení a následně získat stavební
povolení a kolaudaci. Práce
zahrnovaly přístavbu
administrativní budovy včetně
dvou spojovacích krčků s výrobní
halou, dále systém betonových
patek a betonové prahy pod
nosnou ocelovou konstrukcí a
v neposlední řadě také střešní
konstrukci s nosným trapézovým
plechem. Realizován byl také
vnější plášť a sendvičové PU
panely, napojení na rozvody ze
stávající administrativní haly
a doplnění zásobníku teplé
užitkové vody. Stavba byla
zahájena na konci května 2016,
trvala 7 měsíců a byla dokončena
na konci téhož roku.

BYTOVÝ PROJEKT
NA KŘTINĚ

02
02 POV montáž

ztužena železobetonov ými příčníky.
Příčníky nad opěrami jsou v ýšky
1,32 m, šířky 1,2 m. Příčníky nad
pilíři jsou stejné v ýšky 1,32 m, šířky
1,40 m. Nosníky jsou uloženy ve
vějíři v podélném sklonu 1,85 %.
V příčném směru má nosná
konstrukce střechovitý sklon 2,5 %
s oboustrannými protispády pod
římsami 6 %. Prostor mezi nosníky
byl bedněn Cetris deskami. Pod
každým příčníkem jsou umístěna tři
ložiska.
Pro nosnou konstrukci bylo použito
celkem 7 x 3 kusů nosníků typu
T93. Nosníky byly pro tuto stavbu
individuálně navrženy a v yrobeny.
Krajní nosníky mají celkovou šířku
1,50 m a sklon horní desky 2,5 %.
Střední nosníky mají celkovou šířku
2,20 m a sklon horní plochy 2,5 %.
Nosníky označené x1, x2, x3
mají sklon horní desky opačný než
nosníky označené x4, x5, x6, x7.
Výška nosníků je jednotná 0,75 m.
Šířka žebra je 0,6 m. V krajních
nosnících označených x1, x7 byly
ponechány otvory pro osazení
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trubiček odvodnění izolace a otvory
pro kotevní bednění římsy.
V konzolách nosníků byly provedeny
ozuby umožňující uložení Cetris
desek pro bednění spřahující desky.
Do krajních nosníků označených
x1 byly dodatečně na stavbě
vrtány a vlepeny kotvy pro osazení
konstrukce převádějící přes most
horkovod. Vrtané kotvy musely
být umístěny tak, aby nehrozila
jejich kolize s předpínacími
kabely nosníků. Každý nosník byl
předepnut třemi předpínacími
kabely. Po betonáži a dosažení
pevnosti betonu nosníku 70 %
v ýsledné krychelné pevnosti
55 MPa, tedy 38,5 MPa, byly
předepnuty kabely K1 a K2 na
hodnotu napětí 725 MPa. Takto
předepnutý nosník byl umístěn na
skládku, kde byl podepřen pouze
v místě definitivních podpor. Při
stáří více než 21 dní a zároveň po
dosažení pevnosti minimálně
48 MPa byly kabely K1 a K2 dopnuty
na konečné napětí 1 375 MPa. Při
dopínání nesmí hodnota napětí
v kabelech poklesnout pod původní

hodnotu. Napnuté kabely byly
do čtrnácti dnů zainjektovány.
Po zainjektování kabelů byly
nosníky nejdříve po sedmi dnech
transportovány na stavbu a uloženy
na definitivní ložiska. Po betonáži
spřažené desky a dosažení pevnosti
betonu v desce minimálně 80 %
výsledné krychelné pevnosti 37 MPa,
tedy 29,6 MPa, byl předepnut kabel
K3 na konečné napětí 1 375 MPa a
kabel byl zainjektován. Nosníky
jsou v definitivním stavu podélně ve
sklonu mostu, tedy ve sklonu 1,85 %.
Po celou dobu výstavby bylo nutné
zajistit stabilitu konstrukce a rovněž
zabránit klopení nosníků.
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Praha

Společnost PRŮMSTAV od srpna 2016
realizuje monolitické konstrukce pro
novostavbu bytového souboru Na
Křtině. Jedná se o železobetonové
konstrukce objektů A a B, kdy práce
zahrnují provedení základů v podobě
leštěné základové monolitické desky
– bílé vany, svislých a vodorovných
konstrukcí, prefabrikovaných konstrukcí
balkonů, schodišťových ramen
a hydroizolací.

BYTOVÝ PROJEKT
LUKA LIVING
Praha

Společnost PRŮMSTAV na přelomu
roku 2016 dokončila druhou etapu
nájemního komplexu Luka Living
v Praze. Budova, která je umístěna
přímo nad stanicí metra Luka, je
zajímavá nejen svou členitou
kaskádovitou fasádou. Jedná se totiž
o poměrně nestandardní
projekt, kdy dokončené byty
nebudou nabízeny k prodeji, ale
pouze k dlouhodobému pronájmu.
Společnost PRŮMSTAV zajišťovala

dodávku a montáž monolitické
konstrukce, tedy montáž
prefabrikovaných dílů, zámečnických
a ocelových konstrukcí, včetně
vibroizolací. Celý objekt má dvě
podzemní podlaží, z toho jedno je
z části otevřené. Nižší nadzemní
podlaží jsou určena pro komerční
účely a od horní bytové části (až
do 16. patra) jsou oddělena vibroizolací – ta bude sloužit jako
ochrana proti hluku a vibracím, které
způsobuje provoz metra. Zákazníkem
je společnost Hinton. Stavba byla
zahájena v září 2015, trvala
14 měsíců a byla dokončena v
řádném termínu v prosinci 2016.
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Zastřešení
parkovacího objektu
Klatovské nemocnice
SMP CZ:
Na sklonku roku 2016 realizoval
závod Severozápad společnosti
SMP CZ zastřešení parkovacího
objektu Klatovské nemocnice.
SMP CZ zakázku realizovala jako
vedoucí sdružení, jehož druhým
členem byla firma Medisolve
Medical Solutions. Investorem
byla Klatovská nemocnice.

Účelem stavby bylo zastřešení
stávajícího garážového objektu
s celkovou kapacitou 212
parkovacích míst, který byl
realizován v roce 2012. Během
provozu však docházelo k zatékání
vody, především z tajícího sněhu,
do nižších pater a zároveň
k namrzání pojezdové plochy na
horní parkovací ploše, a tím
k omezenému počtu parkovacích
míst. Samotný parkovací objekt se
kompletně nachází uvnitř areálu
Klatovské nemocnice. Jedná se
o železobetonov ý třípodlažní
skelet doplněný na obou štítech
železobetonovými tubusy schodišť
a v ýtahem. K západní podélné stěně
jsou přisazeny šikmé rampy pro
příjezd do jednotliv ých podlaží a na
střechu.

Pohled na nové zastřešení
parkovacího domu
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Nové zastřešení je po stránce
architektonické navrženo
s obloukovou ocelovou konstrukcí.
Ocelová konstrukce zastřešení má
hlavní vazby navrženy v systémové
modulaci stávajícího parkingu. Ten
je 13 x 5,3 m, krajní pole 5,64 m.
Celková délka je tedy 81,18 m.

01 Celkový pohled na parkovací
dům Klatovské nemocnice

01

V příčném směru je modulov ý
systém 5,09 + 6,80 + 5,09 = 16,98 m.
Obloukové zastřešení má poloměr
45 m. Vrchol je umístěn uprostřed
rozpětí mezi krajními sloupy
parkingu a rampy. Vazba se skládá
z obloukové příčle a sloupů.
Krytina z trapézového plechu je
ze skružených plechů, takže celý
dojem zastřešení je obloukov ý.
Možnost nástavby na stávající
železobetonov ý skelet byla
posouzena staticky a posouzena
projektantem skeletu.
Při realizaci bylo nutné provést
několik úprav na objektu.
Především šlo o zkrácení stávajících
železobetonových prefabrikovaných
prvků, na kterých je nové zastřešení
ukotveno. Dalším příkladem je
v ýměna protipožárních dveří ze
střešních prostor. Součástí prací
byla také úprava zdravotnětechnické
instalace, elektronického
protipožárního systému a silové
elektřiny. Nově byly instalovány po
celém zastřešení klempířské prvky
a bleskosvody.
Podmínkou pro realizaci akce bylo

nepřerušení provozu parkování
v prvních dvou podlažích a jakékoliv
narušení provozu komunikací
v areálu nemocnice. To omezilo
možnost montáže pouze ze samotné
střechy objektu a přilehlých prostor
z v ýchodní strany objektu, podél
silnice I. třídy s nutnými zábory
ploch.
Na klíčové cestě harmonogramu
celé stavby byla v ýroba a následná
montáž ocelové konstrukce.
Vzhledem k termínu předpokládané
realizace a lokalitě stavby byly však
rozhodující klimatické podmínky.
Ty již během prosince nedovolovaly
stoprocentní nasazení pro montáž
ocelové nosné konstrukce a krytiny
z trapézov ých plechů. To vše mělo
za následek prodloužení termínu
dokončení až na začátek roku 2017.
Celkově se jednalo o poměrně
náročnou akci z důvodu realizace v
zimním období, a to jak z hlediska
organizace prací, tak z hlediska
zajištění bezpečnosti práce.
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Rekonstrukce
koruny a oprava
návodního líce
vodního díla
Kružberk
SMP CZ:
Společnost SMP CZ prováděla
rekonstrukci koruny hráze a
opravu návodního líce na vodním
díle Kružberk. To se nachází na
řece Moravici a zadržuje až
35,5 milionů m3 vody.

Pohled na hráz ze strany přepadu
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VODÁRENSKÁ NÁDRŽ KRUŽBERK
Vodárenská nádrž na řece Moravici
u Kružberka byla v ybudována v
letech 1948 až 1955 jako první
údolní nádrž v povodí Odry. Původní
záměr převážně energetického
využití průtoků Moravice byl přes
úvahu o nalepšení průtoků pro
zásobení ostravského průmyslu
vodou s ohledem na rostoucí
potřeby pitné vody změněn na
v yužití pro vodárenské účely. Po
v ybudování v ýše ležící nádrže
Slezská Harta, s níž nádrž Kružberk
úzce spolupracuje v kaskádě, plní
následující úkoly: zajištění dodávky
surové vody pro vodárnu v Podhradí
v dostatečném množství i kvalitě,
nalepšování průtoků na Moravici,
Opavě a Odře a v ytvoření lepších
podmínek pro život v tocích
a umožnění průmyslov ých odběrů
z nich.
PRŮBĚH PRACÍ
Součástí prací byla demolice stávající
komunikace, chodníků s veškerými
vrstvami a krajníky, nosných prvků
koruny hráze - chodníkov ých
konzol, žeber a mostů a betonového
zábradlí na koruně. Jednalo se o
kompletní rekonstrukci včetně
nového odvodnění v koruně hráze

a na mostech. Vzhled koruny a její
parametry zůstaly zachovány. Došlo
pouze ke změně povrchu komunikace
z kostek na asfalt. Nové betonové
zábradlí, které si zachovalo stejný
architektonický ráz, bylo osazeno
zabudovaným LED osvětlením pro
nasvícení chodníků na vzdušné
i návodní straně. Strojovny prošly
rovněž rekonstrukcí. Ve strojovnách
na blocích č. 10 a č. 16 byly
rekonstruovány vnitřní prostory –
bylo sanováno zdivo, podlahy
a v ýmalby, a všechny strojovny byly
zrekonstruovány zvenčí - fasáda,
sanace zdiva, nové střechy.

Další součástí rekonstrukce byla
strojovna návodních uzávěrů, která
je situována mimo hráz vodního
díla a nachází se v zářezu ze strany
směrem od města Vítkova. Zde došlo
k rekonstrukci vnitřních prostor
(sanace železobetonu, oprav y podlah
a v ýmalby) a opravě vnějšku (nové
odvodnění okolo objektu, střecha
a fasáda). Další stěžejní prací
byla sanace návodního líce hráze.
Nejvíce namáhaný pás betonu, který
degradoval vlivem povětrnostních
podmínek a kolísáním hladiny vody
v nádrži, byl odbourán do hloubky
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cca 10 cm a byl proveden stříkaný beton. Těsnicí klíny
na dilatacích prošly opravou tak, že došlo k demolici
těsnicího klínu, v ýměně izolace, opětovné betonáži a
zainjektování.
Práce na vodním díle byly započaty v srpnu 2015, kdy
došlo k uzavření komunikace procházející přes hráz.
Jako první bylo nutné postavit konstrukce lešení, které
sloužily pro zachycení případného stavebního materiálu
nebo sutě a také pro volný pohyb obsluhy vodního díla.

Základní technické údaje

Povodí nádrže

567 km2

Postup v ýstavby byl etapizován na stavebně-demoliční
práce, dilatace 1-10, 16-23, mostní pole 14-15, 12-13 a
11.
Konstrukce lešení v dilatacích 1-10 návodní strany
byla řešena jako lávka na konzolách procházející cca
3 m pod spodní hranou římsy. Lávka byla průběžná
a pokračovala kolem strojovny č. 10, kde končila a
kde byl volný v ýlez na mostní pole. Při realizaci další
etapy dilatace 16-23 byla použita tatáž lávka, která
byla nejprve demontována z polí 1-10 a přesunuta na
tato pole. Konstrukce lešení pod mosty byla řešena
jako fasádní lešení kolem pilířů propojené příhradovou
lávkou. Toto lešení rovněž sloužilo pro sanaci mostních
pilířů a jako komunikační cesta při realizaci úložných
prahů mostu.

Max. v ýška
hráze

34,5 m

Délka hráze
v koruně

280 m

Celkov ý objem
nádrže

Zásobní

35,5 mil. m3

24,6 mil. m3

Stálý

Retenční

6,9 mil. m3

02
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03 Uložení nosníků VSTI
03

4,0 mil. m3

Po montážích lešení došlo k demoličním pracím. Jako
první bylo odstraněno vozovkové souvrství a chodníky,
poté bylo demontováno betonové zábradlí. Následovalo
odstranění konzol na návodní a vzdušné straně hráze.
Na návodní straně byly konzoly pro lepší demontáž
příčně nařezány. Na vzdušné straně byla situace
o něco složitější, protože konzola byla součástí žeber,
která ji podpírala. Při zahájení prací bylo zjištěno, že
žebra nejsou dostatečně v yztužená a hrozí nebezpečí
jejich pádu. To bylo nepřípustné obzvláště v úrovni
nad strojovnami, proto se zvolil postup demolice
do závěsných van. Před započetím demolice mostů
muselo dojít k přeložení transmisí segmentů, ty musely
být v provozu i po dobu realizace oprav. Přemostění
bylo realizováno pomocí HEB profilů. Mosty byly

02 Pohled na zrekonstruovanou
hráz

Délka záplav y

Šířka záplav y

9,0 km

0,5 km

Zatopená
plocha

Zaručený odtok

280 ha

1,5 m3/s
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demolovány podélným naříznutím
nosníků vždy po třech kusech
a následně jako celek v yzvednuty
pomocí jeřábu a transportovány
nákladními automobily na skládku.
Úložné prahy byly demolovány
obdobně jako žebra na vzdušné
straně. Betonářské práce byly
započaty ihned po dokončení
demoličních prací. Pro v ýstavbu
nové koruny hráze bylo nutné na
vzdušné straně namontovat lávky
pro podepření bednění. Teprve
poté mohlo dojít k montáži bednění
žeber kolmých k ose hráze. Betonáže
koruny probíhaly ve třech etapách.
Nejprve došlo k v ybetonování žeber
na vzdušné straně, dále probíhala
betonáž koruny a následně betonáž
spádové vrstv y.
BETONÁŽE NA MOSTNÍCH POLÍCH
byly omezeny přístupem, veškerý
těžší materiál, bednění a v ýztuž
bylo nutné dopravovat jeřábem. Než
mohlo dojít k montážím bednění,
musely se instalovat konzolové lávky
kolem pilíře ze vzdušné strany a na
nich podlaha v úrovni spodní hrany
úložných prahů, která sloužila pro
pohyb pracovníků okolo pilířů, ale
hlavně jako bednění v ysuté části
úložných prahů. VSTI nosníky byly
uloženy na elastomerová ložiska

a zaklopeny deskami Cetris, které
sloužily jako ztratné bednění.
Krajní VSTI nosníky byly při v ýrobě
osazeny pouzdry pro uchycení
bednění železobetonové desky, které
později posloužilo jako bednění říms
na mostech.
Po v ybudování koruny hráze
a mostních polí došlo k zpřístupnění
komunikace pro mechanizaci
z obou stran a ulehčení koordinace
prací. Římsy na koruně a mostních
polích byly budovány ihned, jakmile
to technologický postup dovolil.
Bednění bylo montováno do pouzder,
která zde byla umístěna už při
betonáži koruny hráze. Betonáže
římsy probíhaly v dilatačních celcích
v závislosti na dokončování koruny
hráze. Jako poslední byla prováděna
montáž zábradlí, zemní práce na
předpolích a pokládka živičných
vrstev. Veškeré ostatní práce jako
osazení nov ých nivelačních bodů
v chodnících, nové střechy, fasády
a elektroinstalace probíhaly
v koordinaci s prováděním nové
monolitické konstrukce.
PŘI SANACI NÁVODNÍHO LÍCE
bylo v prvé řadě nutné namontovat
konstrukce lešení kolem strojoven č.
10 a č. 16 a kolem pilířů přelivných
bloků. Lešení bylo realizováno jako

fasádní lešení na konzolách. Ostatní
sanované plochy byly obsluhovány
z lešení umístěného na ukotvených
plovoucích pontonech. Nejprve
bylo nutné odbourat degradovanou
vrstvu betonu. Jednalo se o plochu
probíhající přes celou délku hráze
v pásu 4 m na v ýšku a v tloušťce
cca 10 cm. Tato plocha byla omyta
v ysokotlakým vodním paprskem
a pomocí nerezov ých kotev na ni
byla fixována kompozitní plošná
v ýztuž s oky 10 x 10 cm a průměrem
8 mm. Sanace strojoven č. 10, 16
a pilířů přelivných bloků byla
provedena obdobně jako sanace typu
B. Aplikace torkretů byla prováděna
z lešení na pontonech. Všude tam,
kde by ponton nebyl dostatečný
z hlediska prostoru, byla aplikace
realizována pomocí zavěšeného koše
a jeřábu. Sanace klínů na dilatacích
byla provedena betonáží po
v ýškov ých etapách cca 3 m. Veškeré
sanované plochy byly opatřeny
nátěrem pro sjednocení vzhledu
a ochraně betonov ých konstrukcí.
Po předání díla bude obnovená
hráz sloužit další desítky let nejen
k zadržování zdroje pitné vody,
ale bude využívána jako místní
komunikace a jako atraktivní cíl pro
turisty.
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01
01 Prvek obkladu s čelem ze
štípaného kamene

SMP CZ:
Obchodní útvar usiloval o získání
zakázky zabezpečení svahových
deformací vodní nádrže Klíčava v
Lánské oboře, proto se obrátil na
útvar technického rozvoje
s úkolem vyvinout prefabrikát,
který by byl konkurenceschopný,
výrobně jednoduchý, umožňující
vytvářet směrově proměnné
opěrné zdi. Do měsíce od zadání
byly vyrobeny dva prototypy
těchto prvků s obkladem čela ze
štípaného kamene.
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Zabezpečení
svahových
deformací vodní
nádrže Klíčava
v Lánské oboře,
chráněné
krajinné oblasti
Křivoklátsko
Prvky byly v yrobeny z vláknobetonu
se stěnami tloušťky pouhých 6 cm.
Byla v yřešena i technologie výroby
se zvlášť betonovaným čelem,
které se přikládalo k ocelové
formě prefabrikátu a následně
betonovalo. Je nutné zdůraznit velmi
dobrou spolupráci s naší dceřinou
společností PREFA PRO v Brandýse
nad Labem, bez které by nebylo
možné v tak krátké době připravit
v ýrobek k sériové výrobě.
Projektant akce VPÚ DECO PR AHA
si pro tento projekt vyžádal, aby
pohledová část – čelo - byla
v ytvořena ze štěrku frakce 32/63.
Byl to jeden z požadavků ekologů,
aby drsná plocha zdi umožnila pohyb
drobných živočichů. Také odsazení
zdí podle sklonu svahu dává možnost
osázení vzniklých stupňů vegetací.

Pro I. etapu této stavby, kterou ve
finále realizovala Energie – stavební
a báňská, bylo v loňském roce
vyrobeno v PREFA PRO
a dodáno celkem 3 700 prefabrikátů.
Investorem stavby je Lesní správa
Lány – Kancelář prezidenta
republiky.
„Je určitě škoda, že předmětem naší
dodávky byla pouze výroba a doprava
prefabrikátů, protože v tomto nedotčeném
areálu téměř panenské přírody plné fauny
a flory by byla radost pracovat,“ říká
stavbyvedoucí Milan Vrabec.
Oborou vede naučná stezka o délce
asi 4 km pro pěší veřejnost a zčásti
i pro cyklisty a je přístupná v letní
sezóně.
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Provedení zabezpečení svahových
deformací
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Předpokládá se postupné připojování
oby vatelstva okolních obcí, kdy bude
optimální provozovat biologický
stupeň s dvoulinkov ým paralelním
uspořádáním. Odtok z biologického
stupně bude přetékat přes terciální
stupeň, který se bude skládat
z bubnov ých filtrů na zachycování
částí nerozpustných látek
odtékajících z dosazovacích nádrží.
Zařazením terciálního stupně se
dosáhne v ýrazně lepších odtokov ých
parametrů především v ukazatelích
nerozpuštěných látek, chemické
spotřeby kyslíku a biologické
spotřeby kyslíku za pět dnů.

Rekonstrukce
čistírny
odpadních vod
v Krakovanech
na Slovensku
ARKO TECHNOLOGY:
Na základě požadavků na
zkvalitnění úpravy odpadních
vod, navýšení množství
zpracovávaných vod a překročení
životnosti stávajícího provozu byla
vyvolána investice na provedení
rekonstrukce celého provozu
Čistírny odpadních vod Krakovany
v Trnavském kraji na Slovensku.

Investorem stavby je Trnavská
vodáreňská spoločnosť, generálním
dodavatelem stavby je společnost
FERRMONT. ARKO TECHNOLOGY na
této zakázce provádí stavební část,
která sv ým rozsahem představuje
20 % z celého díla.

REKONSTRUKCE SE TÝK Á TĚCHTO
OBJEKTŮ:
• Vstupní čerpací stanice
• Objekt mechanického předčištění
• Lapáky písku, objekt separátoru
písku
• Měrný objekt na přítoku
• Denitrifikační nádrže
s rozdělovacím objektem
• Nitrifikační nádrže
• Kalojem
• Studny užitkové vody
• Kalová pole

V současnosti v aglomeraci obcí
Krakovany (Krakovany, Vrbové,
Trebatice, Kocín-Lancár,Šterusy) jsou
na stokovou síť a čistírnu odpadních
vod napojené pouze město Vrbové,
37

Realizace rekonstrukce čistírny
odpadních vod se bude provádět se
zajištěním bezpečného
a plynulého provozování
s minimálním dopadem na úpravu
odpadních vod.
Důležitým hlediskem pro
proveditelnost celé rekonstrukce
čistírny ve vazbě na stavební
konstrukce je úzká spolupráce
s generálním dodavatelem stavby,
generálním projektantem, zástupci
provozovatele a ostatními dodavateli
navazujících a vzájemně se
prolínajících stavebních
a technologických částí díla.

01

obce Krakovany a Trebatice. Ostatní
obce nejsou napojené na žádnou
čistírnu odpadních vod. Část
splaškových vod se odváží fekálními
vozidly na nejbližší čistírnu
odpadních vod a část odpadních vod
je čištěna „ve vlastní režii“ obyvatel.

01 Kalová zdrž – bourací práce

    

02 Sanovaná nádrž

Čistírna odpadních vod je
vybudována jako mechanickobiologická. Navrhovaná stavba řeší
rekonstrukci a rozšíření stávající
čistírny na kapacitu potřebnou pro
připojení výše uvedených obcí
s výhledem na rok 2038. S ohledem
na kapacitní velikost (9 950 EO) bude
Čistírna odpadních vod Krakovany
po rekonstrukci pracovat na bázi
biologického stupně s aktivací
a aerobní stabilizací kalu, aktivační
stupeň bude provozovaný jako
aktivace s předřazenou denitrifikací.
02
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Přestože tvarově už byly v yrobeny obdobné
prvky, nikdy předtím nebyl v yužit jako
základní materiál vláknobeton. Originální je i
v yřešení pohledové části kamenným obkladem.

První ročník
soutěže Cena
za inovaci
Skupiny SMP
má své vítěze!
Soutěžení je radost! Soutěžíme
pro inovace jako takové.
Inovace nabádá k přemýšlení
o práci. Rozvíjí znalosti a
vědomosti. Co přináší soutěž
o inovaci? Spojuje. Přispívá ke
sdílení know-how. Inspiruje.
Motivuje. Posiluje příslušnost ke
Skupině, týmu. Vede ke zvýšení
konkurenceschopnosti.

Do prvního ročníku soutěže Cena za inovaci Skupiny SMP
bylo přihlášeno celkem 15 projektů a zapojilo se
38 soutěžících, z toho 6 žen. Odměněno bylo 9 inovací
a 30 předkladatelů.

KATEGORIE POSTUPY A TECHNOLOGIE:
1. místo: Prefabrikát opěrné zdi z vláknobetonu
Tým: Vladimír Brejcha, Antonín Brnušák, Magdaléna
Dudíková, Jiří Peřina / SMP CZ
Při řešení nabídky na realizaci opěrných zdí v Lánské oboře
bylo nutné vyvinout prefabrikát, který by splňoval tato
kritéria: konkurenceschopná cena, proveditelnost (časová
náročnost), nezávislost na teplotních podmínkách, estetičnost
a podmínky ekologů na pohledovou plochu.

01
01 Prefabrikát opěrné zdi,
    zleva: Milan Svoboda, Antonín
Brnušák, Vladimír Brejcha

39

Vybrali jsme prvek, který umožňuje vyskládat opěrnou zeď
v různých tvarech a sklonech. Stěna se skládá z několika řad
prvků, které spolu s výplní zeminou tvoří stabilizující zásyp
spolu s neporušenou zeminou za ním. Samotný prefabrikovaný
prvek sestává z přední stěny s kamennou vizáží, vnitřní stěny
a spodní desky. Všechny části jsou vyrobeny z vláknobetonu
s polypropylénovými vlákny (PFRC) s minimální konvenční
výztuží pro spojení zvlášť vyrobených součástí. V tomto
případě nahrazení železobetonové konstrukce použitím
PFRC jasně vede k mnoha ekonomickým přínosům, zejména
instalace výztuže je snížena na minimum, a tím je proces
výroby jednodušší a rychlejší.
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Společnost PREFA PRO v yrobila pro tento
prvek ocelové formy a počítá s jejich dalším
v yužitím.

2. místo: Inovace betonových silničních
svodidel S97
Tým: František Kozel, Martin Havel, Petr
Nejedlý, Pavla Šimralová,
Zdeněk Štourač / PREFA PRO
Řešili jsme detail montážního otvoru svodidla
S97 a v ýšku pera, které při neodborné a
neopatrné montáži způsobily povrchové vady
(úlomky apod.) betonu. Cílem bylo zv ýšit
kvalitu povrchu v ýrobku a odstranit případné
závady v rámci přejímky ze strany objednatele
- investora.
Zvolené řešení spočívá v odstranění
montážního otvoru a návrhu jiného
montážního postupu za pomoci jiných vázacích
prostředků a montážních úchytů (čepů atd.).
U pera se provedlo zkrácení směrem k patě,
vozovce, svodidla. Návrh modifikace byl
oficiálně podán na Technický a zkušební ústav
stavební a v ýstupem byl v ýrobkov ý certifikát
na modifikované svodidlo S97-M.
Inovace byla zavedena do v ýroby v březnu
2016, celá produkce svodidel v roce 2016
proběhla a nadále probíhá v modifikované
verzi. Od zavedení modifikovaného tvaru se
zvedla produktivita o cca 25 % a přejímky na
stavbě proběhly bez jediného zápisu ve smyslu
neshody, respektive vady. Výsledný efekt,
pokud jde o pohledovost v ytvářecí plochy,
nabyl plně svého účelu.

03

3. místo: Optimalizace montážních styků
a kotvení portálů pro dopravní
značení
Tým: Daniel Skura, Richard Derka,
Petr Obitko / OK Třebestovice
V původním řešení portálů dopravního značení byl
montážní styk stojky a břevna portálu tvořen svislou čelní
deskou, styk u dvojbřevnov ých portálů pak dvojicí čelních
desek na každém břevnu. To vše vedlo ke komplikacím při
montáži portálů na stavbě a k časové náročnosti.
V první fázi byl realizován geometrický návrh montážních
styků a kotvení tak, aby byla montáž na stavbě co
nejjednodušší. Montáž dílců probíhá vždy shora, nikoli ze
strany jako dříve. Dílec tedy není nutné držet na jeřábu po
celou dobu montáže. Poté byl proveden statický přepočet
navrženého řešení, který ověřil dimenze jednotliv ých částí
montážního styku. Následně byla upravena typová v ýrobní
dokumentace portálů.
Díky této inovaci se snížilo množství montážních styků.
Nové detaily umožňují rychlejší montáž na stavbě. Rovněž
v ýrobně jsou portály jednodušší.
Inovace se týká portálů pro dopravní značení, které ve
Skupině SMP v yrábí společnost OK Třebestovice.

02 Inovace betonových silničních
svodidel,
   zleva: Milan Svoboda, František
Kozel, Pavla Šimralová a Zdeněk
Štourač     

02

03 Optimalizace montážních
styků,
    zleva: Milan Svoboda, Daniel
Skura
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KATEGORIE MATERIÁLY A NÁSTROJE:
1. místo: SAFE-POINT - 6 kroků k záchraně života
aneb zachránit život je snadné /
PRŮMSTAV

05 Podložka pod žebřík,
    zleva: Lukáš Mrázek, David Čáp

Tým: Rudolf Mikula, Jiří Kadlec, Jarmil Lochmann
Nejdůležitějšími pilíři celého
systému je pouhých šest kroků,
které stačí k záchraně života:
1. Zajistit bezpečnost zachránců,
2. Zavolat pomoc 155,
3. Zastavit masivní krvácení
– při ztrátovém poranění,
4. Uvolnit dýchací cesty,
5. Zahájit resuscitaci,
6. Udržovat v teple.

Stavebnictví patří mezi
odvětví s největším počtem
rizikových situací. Pro případ
výskytu úrazů nebo náhlých
zdravotních komplikací jsou
pracoviště a zejména stavby
opatřeny lékárničkami. Ty
však neřeší problematiku
poskytování první pomoci
komplexně s důrazem
na správné a efektivní
postupy, zejména v prostoru
staveniště.
Hlavním cílem při řešení
problému je zlepšení
povědomí pracovníků o
možnostech efektivní první
pomoci, rozšíření znalosti
mezi co nejširší skupinu
pracovníků, zjednodušení
systému tak, aby byl
pochopitelný pro všechny
pracovníky, vytvoření
efektivního nástroje pro
poskytnutí první pomoci.
Souprava SAFE-POINT
zahrnuje systém znalostí
a vybavení pro efektivní
poskytnutí první pomoci,
a to především v prostředí
staveniště. Řešení je
vytvořeno na principech
jednoduchosti a dostupnosti,
kdy hlavním cílem je
maximalizovat šance na
přežití se základními
znalostmi při použití minima
pomůcek.

04
04 Safe-Point,
   zleva: Lukáš Mrázek, Rudolf
Mikula
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SAFE-POINT zahrnuje
ochranný červený kovový
box, který je na své přední
straně opatřen průhledným
kaleným sklem. Kalené
sklo zabraňuje poranění
při rozbíjení skla a díky
svým parametrům snižuje
nebezpečí náhodného rozbití.
V boxu je umístěn záchranný
pás pro pomůcky a návody

k poskytování první pomoci
seřazené podle správného
postupu při poskytování
první pomoci. Tento
záchranný pás je snadno
přenosný na místo
případného úrazu či
zdravotních komplikací.
Součástí soupravy jsou
nástěnky s názorným
vyobrazením a popsáním
postupů pro poskytování
první pomoci.
Zahrnuje i centrální
informační tabule obsahující
základní hesla pro
poskytování první pomoci.
V případě potřeby poskytnutí
první pomoci, před dojezdem
záchranné služby, se pomocí
kladívka rozbije kalené sklo
na ochranném boxu, vyndá se
z něj záchranný pás, který lze
přenášet na místo úrazu nebo
jiné zdravotní komplikace, a
postupuje se pomocí
pomůcek v něm umístěných
a návodů v něm obsažených
a návodů uvedených na
nástěnkách pro poskytování
první pomoci.
Jedná se o prevenci určenou
ke snížení poškození zdraví
pracovníků při mimořádné
události. Od začátku roku
2016 bylo vyrobeno cca
45 kompletních sad SAFEPOINT, které byly umístěny
na stavbách společností
PRŮMSTAV, SMP CZ a
SMS. Současně s tím byli
proškoleni dotčení technici,
kteří jsou schopni získané
znalosti předávat dál.
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06 Přestavba napínacích zařízení,
    zleva: Lukáš Mrázek, Milan Kyndl
05

2. místo: Podložka pod žebřík vyrovnávající
terénní nerovnosti
Tým: David Čáp, Ján Dien, Ján Jakubovie / SMS
Cílem bylo zajistit bezpečnější používání běžně
dostupných žebříků v podmínkách, pro které nebyly
primárně konstruované, ale v naší profesi se často
vyskytují.
Byla zkonstruována podložka pod žebřík, která je
schopna rozevřením spodní a horní desky přenést
příčnou nerovnost až 15 %, 18 cm v případě schodu.
Podložka je na spodní desce v ybavena hroty, které
zajišťují její stabilitu (např. zapřením do v ýztuže) a
brání uklouznutí na terénu (beton, kamenivo, jiné
horniny). Horní deska je v ybavena zarážkami pro
stabilní opření žebříku.

splnit, pokud jsou v ytvořeny podmínky na podloží.
V případě v y vázané armatury se musí v ytvořit
vodorovná pracovní podlaha. Na nezpevněném
terénu musí být žebřík založen stabilně, aby nedošlo
k pádu pracovníka z žebříku z důvodu nestability,
podklouznutí, bočního sklouznutí.
Podložka byla nasazena na stavbu D3 Žilina (Strážov)
- Žilina (Brodno). Inovace může být v yužita při práci
s žebříkem na všech místech, kde není splněna
podmínka vhodného podloží pod žebříkem.

Přínosem této inovace je bezpečnější práce s použitím
žebříku.
Na trhu jsme nenašli pomůcku, která by řešila
problém nerovnosti terénu. Vý voj byl především
zaměřen na práci s žebříkem postaveným na v ýztuži
a nezpevněném kluzkém terénu. Základem je, aby
žebřík byl vždy postavený s příčkami nebo stupínky
ve vodorovné poloze a opřený pod úhlem 75°. Toto lze

06

3. místo: Přestavba napínacích zařízení Dywidag
na předpínací systém Freyssinet
Tým: Milan Kyndl, Roman Jelínek, Pavel Strýček /
FREYSSINET CS
V rámci licenční spolupráce se společností Dy widagSystems International bylo v letech 1998-2005
nakoupeno 10 napínacích zařízení a 6 hydraulických
agregátů, které byly používány pro předpínací
systém Dy widag. Po ukončení licenční smlouv y
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v roce 2013 a přechodu na předpínací systém
Freyssinet nebylo možné bez úprav tento majetek
použít. Zpětný prodej byl finančně nev ýhodný.
Cílem bylo maximální v yužití stávajícího v ybavení
společnosti.

1. místo: Ekonomický deník stavby
Tým: Ondřej Svoboda, Tomáš Pudil, Marcel Návojský,
Vinh Vu Phu / SMP CZ

Řešení spočívalo ve v yprojektování a odzkoušení
výměnných zařízení pro napínací zařízení
Dywidag. Změna byla provedena u všech typů
napínacích zařízení a probíhala v těchto fázích:
nalezení externích partnerů pro projekci a v ýrobu,
zadání ideového řešení, postupná optimalizace
jednotliv ých prvků, v ýroba prototypu pro lana,
odzkoušení a úprava prototypu, zpracování konečné
výrobní dokumentace, v ýroba v ýměnných zařízení
a montáž do stávajícího napínacího zařízení.

07 Dodavatelský systém,
zleva: Tomáš Chlasták, Matej
Dubovec, Klára Faiferlíková,
Martin Malušek

Jako první musel být deník naplněn zdroji (náklady
na stroje, materiály, mzdy atd.) ze smluv a smluvních
dohod, a to nejlépe při přípravě společně s ekonomem.
Položky nákladů z Bn tak, aby bylo možné průběžné
náklady vázat přímo na položky.

Upravená napínací zařízení jsou používána na
zakázkách společnosti FREYSSINET CS, přínosem je
i soběstačnost s údržbou zařízení, která je
prováděna vlastní odbornou kapacitou.

Stavby vedoucí denně zadává vzniklé náklady na
provedené práce. Přiřazuje jednotlivé potřeby pod
náležité položky, které se automaticky načítají z
v yplněných databází. Stavby vedoucí soubor ukládá
na společný server tak, aby byl přístupný ekonomovi a
vedoucímu střediska, který má denní přehled o v ý voji
na stavbě.

Inovace spočívá ve v ylepšení stávajícího zařízení
a jeho maximálním v yužití.
07

KATEGORIE MANAGEMENT:
1. místo: Dodavatelský systém
Tým: Martin Malušek,
Matej Dubovec,
Klára Faiferlíková / SMP CZ
V rámci podpory staveb a spolupráce s
obchodním útvarem je dílčím úkolem
technické skupiny divize zajištění
vhodných dodavatelů.
Cílem dodavatelského systému je
usnadnění práce, zvýšení produktivity
sdílením jednou vytvořených dat a
informací, zlepšení image společnosti,
bezpečnosti (v yloučením rizikových
dodavatelů), zv ýšení motivace
zaměstnanců podílením se na vývoji
systému.
Při tvorbě dodavatelského systému
byla zachována forma excelového
souboru s ohledem na přístupnost
všem uživatelům v SMP CZ. Filtr
umožňuje v yhledat dodavatele pro dané
řemeslo. Vychází z třídníku stavebních
konstrukcí a prací, tedy stejné
struktury jako mají např. ceníky URS, a
43

Hlavním cílem projektu bylo zajištění lepší kontroly
a vedení nákladů na stavbě v reálném čase. Zvolili jsme
ekonomický deník, upravený excelov ý soubor.

využívá princip ano x ne s upřesněním
jen tam, kde je to nutné. S obsaženými
daty je možné dále pracovat, třídit je
mnoha způsoby - dle kategorií, druhu a
míry spolupráce, hodnocení, PSČ atp.
Přínosem je vytvoření řešení
schopného sloužit jako základ pro
dodavatelský systém - souhrn
informací o vybraných ověřených
dodavatelích napříč SMP CZ. Řešení
eliminuje stav, kdy se tou samou
činností zabývá mnoho lidí na mnoha
místech, a umožňuje čas uspořený
hledáním dodavatelů věnovat technické
stránce dodávky, hledání alternativ atp.
Inovace je vylepšením existujících
postupů, nástrojů a jejich propojením
do jednoho řešení. Využívána je v rámci
divize 5. Data se sbíhají v technické
skupině, která je dále poskytuje
uživatelům. Cílem je ustavení jednotného
řešení v rámci SMP CZ a širší míra sdílení
ze strany jednotlivých techniků, staveb,
středisek.

Vycházeli jsme z deníku mistra s myšlenkou, že by se
měly zapisovat každodenní reálně spotřebované potřeby
na stavbě. Po propojení sešitů a přiřazení databáze
dostal projekt nov ý rozměr i název. Nejedná se přímo o
v ylepšení již existujícího postupu, ale o jeho nadstavbu
a v yužití k jiným účelům. Velice důležité je, že i přes
v y vinutí sofistikovaného souboru (Excel s makry) je
užívání jednoduché a zvládá ho i průměrně zdatný
uživatel MS Office.

Přínosem ekonomického deníku je pravidelnost a
transparentnost ekonomických informací, provázanost
nákladů na položky, zajištění kontroly nad náklady
stavby, ušetření nákladů na mechanizaci. Stavby vedoucí
přímo vidí průběh nákladů stavby, což mu umožňuje
lepší řízení nákladů a lepší kontrolu dodavatele, zlepšuje
spolupráci stavby vedoucího/hlavního stavby vedoucího
s ekonomem střediska, přesnější predikce nákladů na
další měsíc. Na konci měsíce sof tware bez prodlení
v yčíslí provedené práce, což lze použít jako soupis
provedených prací.

09

KATEGORIE BEZPEČNOST:
1. místo: Jištění pracovníků při práci ve výškách a
na prefabrikovaných nosnících
Tým: Ondřej Svoboda, Rudolf Hampl,
Renata Kormaňáková,
Marcel Návojský / SMP CZ

08 Ekonomický deník stavby,
   zleva: Tomáš Chlasták, Marcel
Návojský, Vinh Vu Phu
09 Jištění pracovníků ve výškách,
    zleva: Jan Freudl, Marcel
Návojský, Renata Kormaňáková
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Při přípravě projektu realizace dálničního mostu bylo
dotčeno téma řešení zabezpečení pracovníků při montáži
ztraceného bednění mezi nosníky. Po realizaci levého
mostu se tým rozhodl, že je potřeba v yřešit právě toto
zabezpečení, protože starý způsob montáže byl
z hlediska bezpečnosti neuspokojivý. Primárně bylo
44

řešení zabezpečení pracovníků proti pádu z v ýšky
při práci na prefabrikovaných nosnících, kde povrch
konstrukce neumožnuje vedení zabezpečovacího lana
přímo po povrchu z důvodu v yčnívající spřahující
výztuže, která také komplikuje pohyb pracovníků po
nosnících.
Řešení spočívá ve vedení zabezpečovacího lana profilu
6,3 mm ve v ýšce cca 1 m nad konstrukcí. Pro upevnění
lana byly použity silnostěnné trubky 51 x 6,3 mm z
oceli S 355 délky 1 m, které byly osazeny na trny profilu
32 mm z betonářské v ýztuže v yčnívající z nosníků.
Trny jsou buď zabetonované při v ýrobě nosníků, nebo
osazené dodatečně do vrtů na kotevní maltu. Řešení
obsahuje detaily upevnění lana a dopínání pomocí
matic a závitov ých tyčí. Montáž pomocí navrtávání a
lepení není tak vhodná jako osazení do připraveného
armokoše, ale je možná v případě pochybení v ýrobny
nosníků.

nosníku s excentricitou. To samé také platí pro pohyb
na již uloženém nosníku pro demontáž vázacích
prostředků. Zároveň dochází ke zrychlení prací, neboť
ocelové zabezpečovací lano je vedeno po celé délce
nosníku a pracovník tedy není kotven jednobodově, ale
může se pohybovat po celé délce nosníku a nemusí se
neustále překotvovat.
Inovace již byla využita na stavbě „Rekonstrukce
a rozšíření mostu D1 - 035" a předpokládá se její
využívání u všech dalších montáží prefabrikovaných
betonových nosníků, kde nebude použita bezpečnostní
síť proti pádu osob do hloubky.

Poskytování
první
pomoci
PRŮMSTAV, SMP CZ:
Každý z nás se může kdykoli dostat do
situace, kdy bude na jeho schopnostech
a znalostech záviset jiný lidský život.
Samozřejmě si všichni podvědomě přejeme,
abychom první pomoc nikdy nemuseli
použít, ale zvlášť v tomto případě platí, že
je dobré být připraven a raději počítat
s nejhorším…

Způsob napínání je možné ještě upravit pomocí vodicí
trubky, aby nebyly namáhány závity napínací tyče.
Bylo dosaženo zv ýšené bezpečnosti prací ve v ýškách.
Bezpečnost nebyla zv ýšena pouze při montáži
ztraceného bednění z cetris desek mezi nosníky, ale
také při montáži samotných nosníků, při pohybu po
nosnících během upínání vázacích prostředků pro jejich
montáž nebo pro pohyb po nosníku při srovnávání
10 Skupinová fotografie,
    Vítězky a vítězové prvního
ročníku soutěže Cena za inovaci
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Využili jsme proto zkušenosti a znalosti našeho kolegy, který je
zkušený záchranář, a naši spolupracovníci pod jeho lektorským
vedením absolvovali školení první pomoci. Dva termíny, které
jsme připravili v říjnu a listopadu 2016, byly další ze série
školení záchrany života, která probíhala v průběhu celého roku
pro zaměstnance společností PRŮMSTAV a SMP CZ. Zazněla
samozřejmě teorie a důležité informace, kromě toho ale měli
všichni účastníci také možnost si sami prakticky v yzkoušet
základní a nejdůležitější tzv. život zachraňující úkony.

Zadávání
veřejných
zakázek
PRŮMSTAV, SMP CZ:
Kolegyně z právního oddělení připravily
školení na téma nového zákona o veřejných
zakázkách. Jeho novela vstoupila v platnost
1. října 2016 a byli proto zvaní všichni
kolegové, kterých se toto téma v jejich
profesi jakkoli dotýká.

10
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AKADEMIE

Naše právničky připravily v říjnu 2016 dva termíny školení na
téma zadávání veřejných zakázek, tedy především jeho novelu,
která je v platnosti právě od října loňského roku. Pozvali jsme
kolegy z obchodních oddělení společností PRŮMSTAV a SMP
CZ, účast byla ale samozřejmě volná pro všechny, kdo si chtěli
doplnit vzdělání.
46

Studenti
ČVUT
na stavbě
ÚČOV
v Bubenči

Společná
kultura
bezpečnosti

Společnost SMP CZ se stala hostitelem setkání
odborníků ze středoevropských společností Skupiny
VINCI v oblasti bezpečnosti. To se konalo ve dnech
30. 11. - 1. 12. 2016 a sešli se zde zástupci ARKO
TECHNOLOGY, OK Třebestovice, PRŮMSTAV, SMP CZ,
SMS, WARBUD, WOOD a VINCI Construction.

Společný program zahrnoval prohlídku stavby
Ústřední čistírny odpadních vod v Praze a
následnou pracovní poradu a diskuzi o tématech
z oblasti bezpečnosti práce. Zástupci jednotlivých
společností představili své aktivity v oblasti BOZP
se zaměřením na výměnu zkušeností s pořádáním
PreStartů. Připomněli jsme si náš společný závazek
definovaný v CAP 2020 - žádné závažné nebo
smrtelné úrazy ve Skupině VINCI po roce 2020.

SMP CZ:
Na stavbě Ústřední čistírny odpadních vod
v Praze jsme ještě před Vánocemi přivítali
studenty ČVUT.

Ve čtvrtek 1. prosince se skupina deseti
studentů ČVUT v ydala na exkurzi po stavbě
ÚČOV v Bubenči. Milou návštěvu prováděl
kolega Vladimír Hendrich, kdy prohlídka
staveniště v mrazivém počasí trvala více
než dvě hodiny. Celá exkurze proběhla ve
spolupráci se studentským klubem stavební
fakulty ŠTUK. Děkujeme a budeme se těšit
zase příště!

Obdobná setkání jsou důležitá nejen pro
informování o úrovni BOZP v jednotlivých
společnostech, ale zejména o předávání osobních
zkušeností z této oblasti.

SLEDUJEME MÍRU A ZÁVAŽNOST PRACOVNÍCH ÚRAZŮ
Úrazy s pracovní
neschopností

ARKO TECHNOLOGY
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0

Počet zameškaných
dnů

0

*Údaje od 1. 1. do 31. 12. 2016
Úrazy bez pracovní
neschopnosti

0

Míra
frekvence

0

Míra
závažnosti

0

FREYSSINET CS

0

0

0

0

0

OK Třebestovice

2

96

0

17,35

0,83

PREFA PRO

0

0

0

0

0

PRŮMSTAV

4

125

5

2,54

0,11

SMP CZ

3

301

0

1,96

0,15

SMS

0

0

0

0

0
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Jan Jaroš

mistr PREFA PRO

"Na mojí práci je skvělé, že není jednotvárná.
Část dne trávím v kanceláři a část přímo v hale,
kde řídím výrobní práce."

K povolání mistra jsem se dostal docela
přirozeně. Hodně mě ovlivnilo povolání mého
otce, který pracuje ve stavebnictví celý svůj život.
Proto jsem se v ydal na stejnou dráhu, i když
zpočátku nebyla úplně přímá. Vystudoval jsem
totiž střední průmyslovku s elektrotechnickým
zaměřením. Po jejím dokončení jsem ale už
nastoupil do malé stavební firmy, kde jsem mimo
jiné například kreslil projekty a pak jsem se
postupně přes další zaměstnání dostal k pracovní
nabídce společnosti PREFA PRO. Přihlásil jsem se
tehdy do v ýběrového řízení a uspěl jsem.
Moje práce je hodně technicky zaměřená. Po
obdržení podkladů, tedy projektové dokumentace,
plánujeme společně s kolegy rozvržení forem,
jejich stavbu a také konkrétní plán v ýroby. Pokud
se objeví něco, co nám z projektové dokumentace
není jasné, upřesňujeme si to anebo řešíme
případné nedostatky. Je samozřejmě důležité

držet pokud možno co nejvíce nastavený plán
výroby.
Na mojí práci je skvělé, že není jednotvárná. Část
dne trávím v kanceláři a část dne s ostatními
kolegy přímo v hale, kde řídím v ýrobní práce.
Na stavbu se občas také podívám, ale není to tak
často jako v případě kolegů z ryze stavebních
firem. Každé ráno rozděluji práci na zakázkách,
které mám zrovna aktuálně přidělené. Během
celého dne probíhá průběžná kontrola a
koordinace prací ve v ýrobě, případně nakládka už
hotov ých prefabrikátů. K tomu je vždy nezbytné
dodělat různé dokumenty a administrativu –
například vést stavební deník nebo připravit
dodací listy.
Zatím poslední zakázka, na které pracuji, je
v ýroba technologických budov. Jsou to v podstatě
malé domky, které celé připravíme přímo u nás
ve v ýrobě – nejprve jednotlivé panely, které pak
„složíme“ dohromady a už hotové je odvážíme na
místo určení. Ve firmě jsem teď rok a půl, není to
ještě tak dlouho a věřím, že mě ještě čeká spousta
zajímav ých projektů.
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Jiří Kozák
mistr OK Třebestovice

Často jedu s přáteli nebo s rodinou a říkám:
„Tohle jsme taky dělali, není to přeci krásné?“

Moje cesta na pozici mistra byla dlouhá a
rozmanitá. Po absolvování střední průmyslové
školy strojnické jsem nastoupil do svého prvního
zaměstnání do ZPA Pečky, kde jsem prošel
různými pracovními pozicemi přes konstruktéra
až k řízení v ýroby. Pak přišel rok 1989 a mně se
změnil profesní život. Doplnil jsem si vzdělání a
pracoval jsem v personalistice jako manažer. Své
působení v Pečkách jsem ukončil po dlouhých
24 letech a pokračoval v kariéře ve vrcholném
managementu v Lázních Poděbrady. Když
jsem se pak v roce 2001 rozhodoval, kam budu
směřovat dál, objevil jsem inzerát tehdy ještě do
SOK Třebestovice na pozici vedoucího provozu.
Dohodli jsme se na spolupráci, a když jsem
nastoupil, zjistil jsem, že se vlastně vracím ke
strojírenství. Jsme sice stavební společnost, ale
je pravda, že převážná část práce je strojního
charakteru. Nejprve jsem se hodně učil od
zkušenějšího kolegy a postupně budoval pracovní
tým, se kterým jsem skutečně už 16 let.
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Práce mistra je velmi různorodá. Spočívá
ve správném rozdělení práce, dozoru a
přitom nesmíme zapomínat na bezpečnost
práce. Mistr musí mít řídící a organizační
schopnosti a být neustále v kontaktu s lidmi,
zakázku připravit tzv. pod ruku. Většinou s
týmem společně připravujeme postup prací
a konzultujeme jakoukoli změnu. Kdybych
měl svou práci představit v několika slovech,
řekl bych odbornost, zkušenost, bezpečnost,
tým a samozřejmě práce s lidmi. Líbí se mi,
že od chvíle, kdy obdržím dokumentaci, celou
zakázku řídím a zodpovídám za ni. Její výsledek
je věcí nejen mou a mého týmu, ale také celé
společnosti.
Která stavba byla mojí srdeční záležitostí?
Všechny! Jsou zakázky, které jsou více vidět, ale
já přistupuji ke každé realizaci stejně. Jasně že
most v Bratislavě nebo ocelová konstrukce na
D47 byla velká práce, ale nelze opomenout ani
ty ostatní. Mojí prací jsou především portály
dopravního značení a to už jsou stovky, co jich
stojí. Často pak jedu s přáteli nebo s rodinou
a říkám: „Tohle jsme taky dělali, není to přeci
krásné?“
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Pavol
Martinec
mistr SMS

„…každý nový projekt je pro mě velkou výzvou,
která mě naplňuje a přináší mi radost. Jsem
přesvědčený o tom, že jedině práce, která člověka
naplní a má pro něj smysl, může být kvalitně
zrealizovaná.“

Už od malička jsem inklinoval ke stavebním
strojům a technice, a proto jsem se taky rozhodl
pro střední strojnickou školu. Po jejím úspěšném
zakončení jsem sice ještě musel absolvovat
roční pobyt na vojně, ale pak už jsem se mohl
naplno věnovat strojařině. Ve společnosti SMS
jsem začínal jako strojník stavebních strojů a
kromě toho jsem si v yzkoušel například také
práci jeřábníka. Měl jsem příležitost po boku
zkušenějších kolegů dál rozvíjet své znalosti a
dovednosti a rád jsem toho v yužíval. I díky tomu
jsem se po 8 letech v ypracoval na pozici mistra.
Moje práce je především o zodpovědnosti a

organizaci práce, které pak vedou k úspěšnému
dokončení každého projektu. A právě proto je pro
mě každý nov ý projekt velkou v ýzvou, která mě
naplňuje a přináší mi radost. Jsem přesvědčený
o tom, že jedině práce, která člověka naplní a má
pro něj smysl, může být kvalitně zrealizovaná.
Můj běžný den v práci začíná vždy zadáváním
úloh mým kolegům - je opravdu důležité,
abychom všichni na stavbě věděli, co děláme
a mohli práce správně koordinovat. Každý den
samozřejmě řešíme nejrůznější problémy a vždy
je to hodně o vzájemné komunikaci mezi lidmi.
Kdybych to měl shrnout do pár slov, řekl bych, že
na prvním místě je pro nás všechny bezpečnost,
pak zmiňovaná zodpovědnost a organizace
a nesmím zapomenout na týmovou práci a
spolehlivost každého z nás.
V podstatě každá stavba má něco do sebe.
Vždycky jsou to nové projekty s dalšími nov ými
výzvami a lidmi, které potkám. Aktuálně působím
v Praze, kde spolupracuji s kolegy ze společnosti
SMP CZ na v ýstavbě Ústřední čistírny odpadních
vod v Bubenči. Když jsem dostal nabídku na
přesun do Prahy, neváhal jsem a přijal ji – znovu
to pro mě byla příležitost v yzkoušet něco nového.
Je to pro mě trochu jiná práce, přece jen na
mostech neprovádíme tolik betonáže, zatímco na
ÚČOV realizujeme skutečně obrovské betonové
stěny a bloky. Je to pro mě hodně zajímavé, ale
přesto vím, že až práci dokončíme, určitě vrátím
se domů na Slovensko.
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Statistiky zaměstnanců
Skupiny SMP- rok 2016

Roman
Prokop
mistr PRŮMSTAV

„Na práci mistra se mi nejvíc líbí její různorodost.
Každá stavba je totiž neopakovatelná a vždycky se
můžu naučit něco nového.“
Počet zaměstnanců celkem:

SMP CZ
PRŮMSTAV
SMS
FREYSSINET CS
OK Třebestovice
ARKO TECHNOLOGY
PREFA PRO

Práce mistra je hodně různorodá. Skládá se
z organizace a koordinace činností vlastních
pracovníků i subdodavatelů na určeném úseku
a samozřejmě z následné kontroly provedených
prací. Kromě toho mám na starosti zajištění
materiálu, mechanizace, dodržování BOZP a další
věci. Nesmím při tom zapomínat na návaznost
jednotliv ých úkolů a prací tak, aby byla zakázka
předána včas a zároveň v požadované kvalitě.
Jednoduše řečeno, musím zajistit pokud možno co
nejplynulejší průběh stavby.
Na práci mistra se mi nejvíc líbí její různorodost.
Každá stavba je totiž neopakovatelná a vždycky
se můžu naučit něco nového. Za poslední dobu
pro mě byla nejzajímavější práce na stavbě
Karlín Hall 2, kterou většina lidí zná pod názvem
Forum Karlín. Na této akci jsem řídil stavbu už
od začátku, to znamená včetně monolitických
konstrukcí – to pro mě byla úplně nová zkušenost.
Myslím si, že práce na takhle složité a sv ým
určením i ojedinělé stavbě se naskytne tak
jednou za profesní kariéru. Jsem rád, že jsem u
toho mohl být.
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Ženy | muži

926

Když jsem se na základní škole rozhodoval, na
který obor po jejím dokončení půjdu, tak jsem se
rozmýšlel mezi stavební a strojní průmyslovkou.
Nakonec to v yhrála „stavárna“, a když to teď
zpětně hodnotím, byla to určitě dobrá volba. Po
ukončení stavební průmyslovky jsem nastoupil
ke stavební firmě a hned na pozici mistra. Na
prvních pár měsíců mě dostal na starost zkušený
mistr, který mě naučil spoustu věcí a jak to na
stavbě chodí – na to mě škola ani při nejlepší vůli
připravit nemohla.
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195
91
55
53
42
39

Typ pracovní smlouvy
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Doba neurčitá
Doba určitá
Smlouvy se studenty

Muži
Ženy

730
196

Zaměstnanci se zdravotním hendikepem

745
157
24

PRŮMSTAV
SMP CZ

3
1
52

ČTYŘI OBLASTI POMOCI

Přispíváme
k rozvoji
solidarity
a dodáváme
odvahu
k občanskému
zapojení

PŘÍSTUP K ZAMĚSTNÁNÍ

INTEGRACE POMOCÍ BYDLENÍ

ZAJIŠTĚNÍ MOBILITY

SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ

Nadace VINCI podporuje
organizace, které zajišťují přístup
k pracovnímu uplatnění. Jedná se
o integraci osob formou pracovní
aktivity, vytváření chráněných
dílen nebo pracovišť s upraveným
pracovním režimem, zajištění
přístupu k základnímu odbornému
vzdělání a kvalifikaci.

Nadace VINCI podporuje
organizace, které umožňují
ohroženým nebo v yloučeným
osobám získat přístup k bydlení:
v ytváření a správa sociálního
bydlení, pomoc lidem bez přístřeší,
lidem žijícím v nev yhovujících
podmínkách nebo těm, u kterých
je riziko ztráty bydlení, projekty
přispívající k sociálnímu,
mezigeneračnímu soužití a
sdílenému bydlení.

Nadace VINCI pomáhá
iniciativám, které podporují
mobilitu osob
i skupin, a to vždy s cílem
zabránit sociálnímu nebo
profesnímu v yloučení.

Nadace VINCI poskytuje podporu
a pomoc organizacím, které
svou činností působí na posílení
sociální vazby a občanské
soudržnosti, bojují proti izolaci
a sociálnímu v yloučení. Jedná
se o zajištění vhodných aktivit
zvláště pro mládež v ohrožených
lokalitách: střediska dětí a
mládeže, dílny, pomoc se školními
aktivitami, aktivity na podporu
života ve čtvrtích, zapojování do
sportu a kultury.

Rokem 2016 Nadace VINCI završila osmý rok své
působnosti v České republice s bohatou bilancí:
77 podpořených organizací částkou 10 680 137 Kč
a 86 vytvořených partnerství.

PODPOŘENÉ ORGANIZACE A VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ DLE REGIONU OD ROKU 2008

KLÍČOVÉ ÚDAJE

1

2
Od roku

podpořených projektů
V roce

10 680 137 Kč
finanční podpora

86

patronací

2016

14

podpořených projektů
53

2

2008

77

4
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finanční podpora
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OBLASTI
INTERVENCE 2016

Přes
překážky
ke hvězdám

01 Kuchařky bez domova na
vltavské náplavce

44 %
7 projektů, 360 840 Kč

přístup
k zaměstnání

37 %
5 projektů, 301 000 Kč

začlenění
do společnosti

01

Přinášená pomoc organizacím
se sociálním zaměřením má
velmi konkrétní podobu. Kromě
finanční podpory zapojujeme naše
spolupracovníky - patronky a
patrony - kteří mohou nabídnout
podpořené organizaci svůj talent,
schopnosti a dovednosti.

12 %
1 projekt, 95 000 Kč

pomoc
k mobilitě

Patron doprovází projekt po celou dobu jeho
realizace: při podání žádosti, vypracování
hodnoticí zprávy po ukončení projektu a
spolupráce může pokračovat i v dalších
letech. Zeměpisná blízkost mezi žadatelem
a patronem je proto nezbytná.
Patron je spolupracovník ze Skupiny VINCI,
který dobrovolně doprovází sdružení,
organizaci po dobu několika let. Sdružení
vyjádří své potřeby a patron poskytne
podporu dle svých schopností, dovedností a
časových možností.

7%
1 projekt, 60 000 Kč

integrace pomocí
bydlení

Sociální dialog

Podpora

BÝT PATRONEM, PATRONKOU, CO TO
ZNAMENÁ?

Komunikace

Solidarita

Bohatství Kreativita

InovacePochopení Rozdílnost

Hodnoty
Pomoc
Dovednosti
Hodnoty

Rozdílnost
Solidarita
Sociální dialog
PrávoPodpora
Zapojení

ROLE PATRONA, PATRONKY MŮŽE MÍT RŮZNÉ PODOBY:
Předání svých znalostí, dovedností, talentu sdružení, které je
může využít pro každodenní chod: řízení, účetnictví, poradenství
se stavebními pracemi a bezpečností, lidské zdroje, informatika,
komunikace, …
Motivování firmy, spolupracovníků, klientů a dodavatelů ke
spolupráci s podporovaným sdružením
Propojení firemního prostředí a sdružení: představení profesí ve
Skupině, návštěva stavby, simulace pracovních pohovorů, nábor do
společností Skupiny VINCI a vytvoření sítě partnerů firmy

Podrobnosti o všech podpořených projektech jsou dostupné na
stránkách www.nadacevinci.cz.
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Nadace VINCI v České republice
podpořila v závěru loňského roku
kavárnu AdAstra v Praze 2
částkou 55 000 Kč. Kavárna
zaměstnává osoby se zdravotním
hendikepem a pomáhá k jejich
integraci na trh práce. Finanční
dar bude využit na pořízení
gastro vybavení.
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01 | 02 Terapie na koních

01

Café AdAstra vznikla pod záštitou
obecně prospěšné společnosti Zajíček
na koni. Kavárna není jen místem
pro potěchu chuťov ých buněk. Svou
návštěvou zároveň podpoříte dobrou
věc. Zaměstnanci s hendikepem
pracují v kuchyni a postupně se
připravují na obsluhu. Každý den dva
praktikanti ze spolupracujících škol
pracují v zázemí již od sedmi ráno a
každé odpoledne přichází ještě jeden
pracovník s vážnějším hendikepem.
Zakladatelku kavárny Markétu
Šulcovou jsme pozvali k rozhovoru.

je těžce hendikepovaná - a ještě s pár
přáteli zakládali neziskovku, byl to
pracovní název, nápad mojí maminky,
symbolizující malé hendikepované
dítě na koni, který mu pomáhá. Ujalo
se to a zůstalo.

Markéto, Zajíček na koni, kavárna
AdAstra – to jsou dost neobvyklé
názvy. Co vám bylo inspirací?

Náhoda chtěla, že člověk, který
dal Zajíčkovi druhý dech v době
celosvětové finanční krize, má firmu
stejného jména. Přišlo mi logické, že
se tak kavárna bude jmenovat. Navíc
je to symbol naší práce. Lidé, co tam

Když jsme před dvanácti lety s
maminkou, sestrami - z nichž jedna

AdAstra – per aspera ad astra – to je
moje životní motto. Od doby, co jsem
jako osmnáctiletá v yrazila sama do
světa. Měla jsem to napsáno v deníku
společně s vloženými padesáti franky
na cestu do Francie. A ten deník mám
schovaný dodnes.
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pracují, míří přes obrovské potíže ke
svým hvězdám. My ani nemůžeme
tušit, jak velké obtíže to jsou a jak
jsou ty jejich hvězdy nedosažitelné.
Rozhodnout se založit kavárnu
bez zkušeností v kavárenství
a v dnešní době, to vyžaduje
odvahu. Kde jste našla odhodlání
a jak dlouho jste si s myšlenkou
pohrávala, než jste si řekla, jdu do
toho!
Kavárnu jsem plánovala od roku 2002
a jen čekala, až bude vše připravené.
Až budou finanční možnosti, až budu
mít tým, až na to budu dost silná.
Hlavní sponzor přišel nečekaně a
jednoho dne mi řekl: „Kavárna bude.“
Stál za mnou a podporoval radou
i skutkem! Mít v zádech takového
člověka a nev yužít to pro dobro, to by
byl obrovský hřích!

03 Kavárna AdAstra
slaví narozeniny
02

A pak se seběhlo několik okolností.
Z výborné dobrovolnice Kristýny
vyrostla čestná a jedinečná
pracovnice – stálá zaměstnankyně,
koordinátorka projektu Kavárna;
dokončila školu a přijala nabídku
zaměstnání zrovna v tu dobu.
Spolupráce s Café Louvre a jeho
majitelem tomu také nahrála. A já s
kolegyní Helenou jsme dorostly téměř
do dokonale spolupracující dvojice.
Stejná doba přihrála budoucí provozní
Martinu. Holčinu, na kterou je 100%
spolehnutí. Zdá se to jako sen? Bylo to
12 let čekání, plánování, hledání. Byť
to na mně nikdo neviděl, já na tom
pracovala jako na mozaice. Nu a Bůh
asi opravdu přeje dobrým věcem.

03

Jak dlouho vaše kavárna funguje a dá se žít z „pití
kávy“?
Fungujeme rok a kousek. Žít se z toho nedá! Ani
omylem. Naše kavárna je jiná a je to s ní moc těžké.
Náš sponzor nás ale nutí se v tom byznyse naučit
orientovat a chodit. Pomáhá Zajíčkovi, ne kavárně. Ani
já, jako ředitelka organizace, nežiji jen ze Zajíčka, živí
mne také překlady a tlumočení. V Kavárně beru plat,
ale neuživí mne. Proto po nocích překládám knihy
nebo tlumočím, průvodcuji.
Ve vaší Kavárně zaměstnáváte lidi, kteří by s
velkými těžkostmi hledali uplatnění na trhu
práce. U vás to funguje. Jak je to možné?
Kristýna Doležalová, která projekt vede, je skvělá, umí
to s našimi klienty, spolupracuje s dobrými školami
a organizacemi! Věnuje tomu neskutečně času,
nadšení a síly! Někdy ji až musím brzdit! Má
výjimečně osobní přístup a ten zařídí, že naši těžce
postižení tu práci mají rádi a že je baví!
Druhou věcí je stávající profi personál. Někdy není
vše, jak bychom potřebovali, ale ono dělat tak těžkou
práci jako je pohostinství, a ještě „být na place“
s člověkem s postižením, je úkol takřka nadlidský.
Stávající partě to jde. A proto, i když nám mnozí
radí, jak to dělat jinak, s jinými lidmi, ne vždy lze
poslechnout. Tihle lidé, co tam nyní jsou, mají naši
obsluhu s hendikepem rádi a to je výhra!
Kavárna funguje od roku 2015. Objevil se za tu
dobu nějaký problém, který jste vůbec nečekala?
Ano! Vše kolem ní jsem nečekala. Počínaje
rekonstrukcí prostor. Byť na začátku stojí bezvadná
spolupráce s Prahou 2, stavební firmou a dalšími
pozitivními činiteli.

Markéta Šulcová
se sestrou Maruškou
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Před otevřením v roce 2015 jsme sbíraly s kolegyněmi
Helenou a Kristýnou zkušenosti. Chodily jsme do
podobných kaváren, domlouvaly si schůzky s jejich
majiteli, vedoucími, učily se. Jedna paní nám řekla:
SPOLEČNĚ
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„Za 20 000 vám to rozmluvím a
zadarmo vám budu radit.“ Mohla
jsem dobře investovat 20 000.
Ušetřila bych si hodně probdělých
a probrečených nocí. Ale miminko
se narodilo a nyní se o něj musí
pečovat. A že je to pěkně náročné
a někdy hodně zlobivé mimino!
Největší problém? Málokdo tuší,
jak těžké je sehnat profesionální
barmany, kteří svoji práci umí.
Jenže naše provozní musí hledat
a nacházet takové, co ještě navíc
mají vztah k postiženým lidem. Oni
jim nesmí vadit a musí si s nimi
sednout. Tuším, že jich je na světě
pět? My tam nyní dva máme. A
nejedná se jen o barmany, ale
i o kuchaře.
První rok? Byl strašný. Každé dva
měsíce jiný personál. Důvody změn
byly různé. Prostě to nešlo, byla
to obrovská krize. Ale provozní to
zvládly. To, jak se snaží v ycházet
s postiženými, je hlavní! Musí být!
Jinak by ta kavárna nebyla tou, jakou
má být.
Je těžko pochopitelné, že nejsme
běžná kavárna, proto se někdy
stane, že něco na baru neklape.
Občas něco nev yjde, a to nás
připraví o tržbu! Ale my jsme
prostě jiná kavárna… Kavárna, co
jí ještě bude šíleně dlouho trvat,
než si na sebe v ydělá a možná to
nezvládne nikdy. Lidi s hendikepem
tam prostě máme a mít budeme.
Nechceme křičet do světa v ýlohou
– u nás pracují postižení! My našim
zaměstnancům chceme dopřát to,

že se u nás budou cítit jako v běžné
práci.
A to všechno jsem prostě na začátku
nevěděla!!!
Kromě kavárny organizujete
terapeutické jízdy na koních
pro děti s hendikepy, vyučujete
francouzštinu pro nejmenší
a také děti s hendikepem,
překládáte. Jak se to dá vše
zvládat?
Jízdy organizuje naprosto bezvadně
Helena Krejčíková, takže to nejde
za mnou! Na místě vše vede
skvělá terapeutka a majitelka
spolupracující stáje Bleu de Ciel
Veronika Musilová. Administrativu
díky Heleně neřeším a kvalitu díky
Veronice také ne. Jen dohlížím, a to
je legrace!
I další věci klapou samy. Máme
skvělé PR a dokonalou fundraiserku.
Vím, že hodně věcí mi stačí sledovat
a dějí se tak, jak mají. S tím se dá
prostě pracovat a dělat práci dobře!
S holkami, co v Zajíčku máme,
to jde dělat od srdce. Kavárna je
náročná, ale provozní Martina i
Jana se opravdu hodně snaží. Pak
mi zbý vá chuť a čas na Klub přátel
Zajíčka, francouzštinu, pobyty a
další. Něco z toho dělám sama, s
něčím pomáhám. Protože jinak bych
z té mojí administrativ y - řízení,
finanční řízení, personalistika
a maličko fundraising - prostě
zešílela.
Znám každého klienta, když ne
osobně, tak telefonicky či po emailu.

Ptám se lidí emailem, jak se jim
u nás líbí, jak se mají, zda jsou
zdraví… U koho vím, že není na
mailu, volám. Občas s někým zajdu
na kafe. Za pár měsíců beru několik
hendikepovaných klientů do Alp.
Miluju Francii, a tak i to je součástí
našich aktivit. A i proto mimo
Zajíčka pracuji s francouzštinou.
Jednak kvůli penězům - mám tři
děti - ale hlavně mě to baví. Nechci
o kontakt s francouzštinou přijít.
A jak časově? Za 12 let řízení jsem
se naučila dělit spravedlivě čas mezi
vše, co si jej zaslouží.
Jaké jsou vaše další plány do
budoucna? Co pro vaše klienty
chystáte?
Nové aktivity nyní nemáme!
Soustředíme se na to, jak udržet
stávající. To je nadčasov ý plán,
velmi těžký a náročný! Překonat
obtíže a stoupat ke hvězdám. Per
aspera ad astra. Chceme stmelit náš
tým více dohromady! Kolegyně jsou
osobnosti a to je těžké. Navíc i se
mnou to nemají jednoduché.
Pozvete nás kávu do kavárny
AdAstra?
No jasně, kdy máte čas? Já si jej
ráda udělám. Na koncertě Libora
Šmoldase? Či na Pomáhejte večeří? V
Kavárně děláme příjemné kulturní
a společenské akce, a tak by to šlo
krásně spojit. Co myslíte?
www.cafeadastra.cz
SPOLEČNĚ / Nr. 4 / ÚNOR - DUBEN 2017
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Vytváříme
prostředí
přátelské
rodině

Rodina
nemusí jít
do prčic
Rodina nemusí jít do prčic je kampaň
organizace Síť pro rodinu, která
byla odstartována v roce 2004.
Vychází z tehdejší situace, která byla
podstatně horší než dnes. Představa
o organizaci, která je přátelská
rodině, zahrnuje všechny oblasti
života a rodinu ve všech fázích
života. Dle ní je přátelský rodině
ten, kdo umožňuje rodinám všech
generací podmínky, které usnadňují
či zpříjemňují život.

PRŮMSTAV, SMP CZ:
Společnosti PRŮMSTAV a SMP
CZ získaly ocenění Společnosti
přátelské rodině. Soutěž pořádá
organizace Síť pro rodinu a
probíhá v rámci projektu Rovný
není stejný za finanční podpory
Úřadu vlády České republiky
a Rady vlády pro rovnost žen a
mužů.
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Prostřednictvím soutěže jsou
v yhledáváni a oceňováni
zaměstnavatelé za neobvykle vstřícné
podmínky slaďování rodinného
a pracovního života
a mimořádně citlivý přístup
k rovným příležitostem. Síť
mateřských center v tomto roce
nabízela účast v soutěži Společnost
přátelská rodině firmám i
organizacím s celorepublikovým
dopadem v sedmi krajích Jihočeském, Jihomoravském,
Libereckém, Karlovarském,
Olomouckém, Zlínském a v Kraji
Vysočina.

podnikání, protikorupční chování),
prorodinné aktivity organizace
(výhody pro rodiny s dětmi, podpora
volnočasových aktivit pro děti, akce
pro celé rodiny, dětský koutek, místo
na přebalování a kojení, podpora
mezigeneračního soužití a podpora
seniorů, podpora hendikepovaných
osob a osob se speciálními potřebami)
a prostředí firmy (zdravé
a nekuřácké pracovní prostředí,
bezbariérový přístup, ekologické
chování organizace a udržitelný
rozvoj, třídění odpadu, používání
obnovitelných zdrojů, podpora
místních produktů).

Hlavními oblastmi hodnocení
byla zaměstnavatelská oblast
(zaměstnavatelské podmínky
umožňující slaďování rodinného
a pracovního života a další aspekty
související s rovnými příležitostmi
a podporou rodiny), společenská
odpovědnost (podpora neziskového
sektoru, dobrovolnické dny
a aktivity zaměstnanců, podpora
a rozvoj regionu, transparentní

Vedle těchto hodnocených oblastí
porota přihlížela k tomu, zda nabízené
podmínky mají trvalý charakter
a jakým způsobem plánuje organizace
jednotlivé oblasti dále rozvíjet. Porota
soutěže hodnotila, jak se
s jednotlivými oblastmi organizace
dokázaly vypořádat. Zároveň každá
přihlášená organizace byla hodnocena
podle specifických možností, které ve
své oblasti může nabídnout.
SPOLEČNĚ / N°1/2017, říjen 2016 – leden 2017

Posláním Sítě pro rodinu je posilovat
hodnotu rodiny. Dle ní obecně
společnost přátelská rodině je
taková, která přijímá rodinu jako
jednu z nejdůležitějších hodnot.
Letos slaví 25 let od otevření
prvního mateřského centra v
České republice a patnáct let od
založení Sítě pro rodinu (dříve Sítě
mateřských center).
Rut Kolínské, která stojí v čele
organizace, jsme se zeptali:
Existují dle vás ve společnosti, ve
veřejném prostoru a na trhu práce
bariéry pro rodiny s dětmi?
Situace rodiny ve společnosti a
na pracovním trhu se za poslední
čtvrtstoletí hodně změnila k
lepšímu, změny však jdou pomalu.
A tak stále přežívají některé
vžité představ y, které tvoří v
každodenním životě zejména rodičů
s malými dětmi menší či větší
bariéry.
Kde vidíte příčinu?
Tuším, že příčiny můžeme vnímat
každý jinak. Osobně považuji
jako nejpodstatnější přetrvávání

stereotypů, a to jak v životě rodiny
a společnosti, tak i na trhu práce.
Navíc máme z totalitní doby dosud
zakódováno, že správný je jeden
model, podle kterého by se měli
všichni chovat. Přežívá představa,
že malé děti nepatří do veřejného
prostoru. Když se objevují na
veřejných akcích nejrůznějšího
charakteru, tak pokud nejsou přímo
určeny jim, slýchávám argumentaci,
že „tomu nerozumí“, že jsou „na to
ještě malé“ nebo že „z toho ještě nic
nemají“.
Podobně tomu je i na trhu práce,
tam jsou bariéry provázány
stereotypy v zaměstnaneckých
podmínkách, jako je například práce
na plný úvazek, všichni mají stejnou
pracovní dobu, a to prezenční. I to
se mění, ale také to jde pomalu.
Zkrátka změna myšlení patří k
nejsložitějším a velmi zdlouhav ým
procesům. Statistická data nás
však nenechávají v klidu a vedou
nás, abychom se pokoušeli právě
ukazováním příkladů dobré praxe
urychlit tempo změny myšlení.
K alarmujícím příkladům patří stále
v ysoký gender pay gap, který u nás
setrvává na 22,5 % v neprospěch

žen. Obecně platí, že jsou ženy
ohroženy chudobou v každém věku.
Konkrétně: ve věku 18–64 let se
jedná o 16,5 % žen a 12,8 % mužů.
Po 65. roce se poměr zhoršuje,
procento žen sice klesá, ale pouze
na 13,6 %, zatímco u mužů na 6,9 %.
Jistě by pomohla v yšší
zaměstnanost žen ve věku, kdy
mají malé děti. V loňském roce
bylo ve věku 35–39 let mezi
nezaměstnanými 22,5 % žen, mužů
skoro o polovinu méně, přesně
13,8 %. Tíhu neúplných rodin opět
nesou na sv ých bedrech více ženy, a
sice 9,3 % žen a 3,2 % mužů. Avšak
ani tam, kde partneři společně
pečují o dítě či děti, nemají matky
jednoduchou situaci, protože zatím
jen 2 % otců je ochotna pečovat
o děti. Bohužel je to také dané
tím, čím začíná statistický v ýčet muž má v yšší plat. Pak by otcova
péče byla na úkor ekonomické
situace rodiny, která se snižuje už
samotným příchodem dítěte.
Zabývá se stát těmito otázkami?
Připravuje se nějaká výrazná
změna na podporu rodiny?
Po poměrně dlouhé době připravuje
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Ministerstvo práce a sociálních
věcí opět koncepci rodinné
politiky. Právě prochází vnitřním
připomínkováním. Jak uvedla
paní ministryně, odborná komise
připravovala návrhy s cílem
vytvořit co nejširší možnost volby.
Koncepce zahrnuje nejen změny
a úprav y stávajících podmínek,
ale také novinky, které v y volaly
velikou diskusi už jen při předložení
záměru. Jedná se například
o otcovskou dovolenou – týden
v období po narození dítěte, nebo
tříměsíční dovolenou na péči
o osobu blízkou v případě náhlé
nemoci nebo zhoršení stavu
u seniorů. V současné době se
možná nejvíce hovoří o sociálním
bydlení, představa politiků
o podobě sociálního bydlení se až
neslučitelně rozchází.

nepodaří zákon prosadit.

Jak chce vláda sociální bydlení
u nás rozvíjet?

Můžete srovnat Českou republiku
s evropskými zeměmi v oblasti
slaďování rodinného
a pracovního života?

Záměr zákona o sociálním bydlení
není novinkou, hovoří se o něm už
nejméně patnáct let. Nekonečné
diskuse kolem zákona vzbuzují
obav y, že se ani současné vládě

Současný návrh zákona vychází ze
zkušeností se sociálním bydlením
v zemích západní a střední Evropy,
kde patří k běžným opatřením.
U nás se z podpory bydlení –
zejména pro romské komunity – stal
byznys. Zákon o sociálním bydlení
by měl zamezit obchodování s
chudobou, účelem jeho návrhu je
podpora nájemního bydlení pro
mladé rodiny s dětmi, seniory,
zdravotně postižené nebo osoby
bez domova. Jde o záchrannou síť
pro lidi, kteří nedosáhnou na běžný
tržní nájem a často končí zbytečně
v ubytovnách nebo na ulici.
Podmínky k získání sociálního
bydlení budou motivační. V situaci,
kdy se lidem dostatečně zvýší
příjem, přejdou na běžný nájem.

Podmínky sladění rodinného
a pracovního života v různých
evropských zemích se odlišují.

Vypočítat veškeré rozdíly by
vyžadovalo dlouhý čas a prostor,
uvedu tedy jen pár příkladů.
My sice máme nejdelší mateřskou
a rodičovskou dovolenou, ale návrat
na trh práce není vůbec snadný.
Dobré f lexibilní pracovní podmínky
nabízejí například v severských
zemích, jako je Norsko a Švédsko.
Mají tam i tříměsíční otcovskou
dovolenou, jako určitý bonus pro
otce, který není přenosný na matku.
V Německu zase vedle f lexibilních
forem práce usnadňuje volbu rodičů
pracovat či pečovat zákonná norma,
kdy je zaměstnavatel povinen
rodičům dětí do deseti let umožnit
pracovat na částečný úvazek. Díky
tomu se rodiče mohou o péči
a zaměstnání dělit.
O jedné věci se u nás mnoho
nehovoří, a sice že se v zahraničí
zaměstnavatelé při přijímacích
pohovorech začínají zajímat
o rodinu uchazeče. Vědí totiž, že
pro zaměstnance bývá důležité
skloubení práce a potřeb rodiny
a že spokojený zaměstnanec se
firmě vyplatí.

Setkání
patronů
a patronek
Nadace VINCI
v České
republice
V listopadu 2016 se setkali patronky, patroni a zájemci o
patronství v restauraci Mlsná kavka. Ta je tréninkov ým
místem organizace Green Doors podpořené Nadací VINCI
v roce 2013. Svou činnost v oblasti neziskového sektoru
představily Borůvka, Green Doors a RUBIKON Centrum.
Ženy z organizace Jako doma – Homelike připravily
workshop na téma bezdomovectví. Živ ý hudební doprovod
kreace Miro Suno přijel z Plzně a zahrál na saxofon,
elektrický klavír a kytaru jazz-folk sem tam šmrcnutý
cikánským rytmem.

Dobrý
soused
z Karlína
PRŮMSTAV, SMP CZ:
Znovu jsme zorganizovali sbírku „Dobrý
soused“, jejímž hlavním smyslem a cílem
je podpora neziskových organizací našimi
vlastními silami.

Pravidelně podporujeme neziskové
organizace, které sídlí, stejně jako my na
Praze 8. Jedná se o sdružení, která pracují
zodpovědně a klientům nabízí kvalitní
služby a péči – Azylov ý dům sv. Terezie
v Karlíně a Útulek Bohnice. Azylov ý
dům sv. Terezie provozuje v Pernerově
ulici Arcidiecézní charita Praha a nabízí
zázemí lidem, kteří se ocitli bez domova.
Zvířecí útulek v Bohnicích sídlí v areálu
Psychiatrické léčebny v Bohnicích a stará
se o zvířata pacientů, kteří to sami z
důvodu dlouhodobé hospitalizace nemohou
zvládnout. Všem, kdo se zapojili, děkujeme
za podporu!
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PRŮMSTAV:
Na přelomu roku 2016 společnost
PRŮMSTAV přinesla sluchově
hendikepovaným dětem –
prostřednictvím Centra pro dětský
sluch Tamtam - finanční dar na
pořízení rezonanční kolébky.

Muzikoterapie
pro sluchově
hendikepované
děti
Za pomoci muzikoterapie se rozvíjejí sledované oblasti a suboblasti
u dětí se sluchovým hendikepem, a to zejména percepce,
komunikace, motorika, vnímání tělového schématu, ale i pravolevá,
prostorová a časová orientace, tělesné a duševní vlastnosti dítěte
i jeho chování. Principem muzikoterapie s dětmi s vadou sluchu
je, že se zvuk dá vnímat různými způsoby, nejen slyšením, ale
také přes vibrace, tzv. taktilní zvuk, kdy vnímáme celým naším
tělem, např. nervovými zakončeními. Díky tomuto principu se dá
provádět nácvik sluchové percepce a směrového slyšení, nácvik
komunikačních a sociálních dovedností i vnímání vlastního těla,
jeho ohraničení i prostorové orientace.

PRŮMSTAV, SMP CZ:
V podvečer 7. prosince 2016 se
sešly děti našich zaměstnanců
v sídle obou společností. Zde
pro ně bylo připraveno divadelní
představení a vše potřebné k
výrobě svícnů a dalších vánočních
dekorací.

Zatímco děti sledovaly představení O smutné
čertici, které pro ně připravily herečky Tichého
světa, rodiče debatovali a relaxovali u šálku se
svařeným vínem. A protože nás navštívila hodná
andělice s čerticí, tak nezapomněly děti odměnit
balíčky plnými dobrot.
Děti se poté věnovaly tvorbě svícnů z jablíček,
zdobily pomeranče, malovaly skleněné dózy na
svíčky, ujídaly cukroví a poznávaly ty, se kterými
se setkaly poprvé.

Setkání
klubu
seniorů

Dar
k záchraně
lidského
života

SMP CZ: Na konci loňského
roku se uskutečnilo setkání
našich seniorů, které
proběhlo v domě Svazu
českých a moravských
v ýrobních družstev v Praze
na Václavském náměstí.
Společně s bý valými
kolegy jsme se podívali na
fotografie realizovaných
staveb a představili
plánovanou v ýstavbu
v letošním roce.

SMP CZ:
Na závěr roku 2016 společnost SMP CZ darovala částku
100 000 Kč Nadačnímu fondu Homolka. Dar přispěje
k záchraně či zkvalitnění lidského života.
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PRŮMSTAV: Tradiční
setkání Klubu seniorů se
uskutečnilo v říjnu 2016.
S bý valými kolegy jsme
navštívili Regionální
muzeum v Jílovém u
Prahy, které se zaměřuje
na historii těžby zlata.
Samotné posezení
se uskutečnilo v Kondraci
v restauraci U Matoušků.
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Vánoční
večírek

Vánoční
večírek a
kapustnica

PRŮMSTAV, SMP CZ:
V závěru roku 2016 byl uspořádán vánoční večírek v
restauraci Avion58, na němž se poprvé společně sešli
zaměstnanci společností SMP CZ a PRŮMSTAV, a to v
hojném počtu.

SMS:
Před koncem roku 2016 si vánoční setkání
užili také kolegové na Slovensku. Kromě
celofiremního večírku si připravili i „vianočnú
kapustnicu“.

Po úvodním slovu generálního ředitele Skupiny Martina
Doksanského a zástupce odborů společnosti PRŮMSTAV
Pavla Matějky přečetl již tradičně svou básničku Vladimír
Brejcha. Po přípitku čekala na naše kolegy spousta
překvapení.
Byla připravena tombola s krásnými předměty z obchůdku
Borůvka, které v yrobili lidé s hendikepem, nebo v ýrobky
chráněné dílny Daneta, která je součástí Spolku rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí. Někteří kolegové si
vylosovali gurmánské poukazy do příjemného prostředí
kavárny AdAstra, Flexi passy anebo zážitkové pozvánky
„Pojďte s námi do vězení“ od organizace RUBIKON
Centrum. Výtěžek z tomboly putoval do spolku David a
Goliáš v Plzni, který sdružuje rodiče hendikepovaných dětí
a jejich přátele. Spolek se snaží o to, aby děti i rodiče mohli
prožít život stejně (nebo alespoň podobně) jako lidé bez
hendikepu.

Firemní vánoční večírek pro zaměstnance
společnosti SMS byl tentokrát zorganizován v
Hurricane Factory Tatralandia v Liptovském
Mikuláši. Kromě klasiky v podobě rautu a DJ
měli kolegové možnost vyzkoušet si létání ve
větrném tunelu. Všichni si společné odpoledne a
následně večerní párty hodně užili.
Přímo v centrále společnosti v Banské Bystrici
si pak kolegové sami uspořádali předvánoční
akci „Vianočná kapustnica“. Ve venkovním
altánu přímo u sídla firmy připravili kolegové
Jan Kaňuch a Peter Pavlík vynikající vánoční
kapustnicu, ochutnával se také punč a všichni si
užívali volnější předvánoční atmosféru.

A co by to bylo za večírek bez skvělé hudby, tance a
výborného jídla a pití! Každý si přišel na své, ať už v
podobě sladkých zákusků nebo šunky na grilu. To vše
okořeněno vůní pečených kaštanů a lahodného piva! V
průběhu večera jsme mohli ochutnat různé druhy rumů s
odborným v ýkladem degustátora a byla i příležitost vyfotit
se ve fotokoutku doplněném o bláznivé rekvizity.
Bylo příjemné se na chvíli zastavit, popovídat si s kolegy,
podpořit dobrou věc a strávit tak hezký večer.
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SMP CZ: Na konci roku 2016 byla slavnostně zprovozněna stavba
dálnice D8 Lovosice-Řehlovice. Investorem stavby bylo Ředitelství
silnic a dálnic ČR, projektantem společnost PR AGOPROJEKT a
zhotovitelem Sdružení společností EUROVIA CS, Metrostav, SMP CZ
a BERGER BOHEMIA.
Naším hlavním stavebním objektem byla stavba A 210 estakáda
Prackovice. Jedná se o dva souběžné mostní objekty, kde pravý most
má délku 553,70 m a lev ý most 457,70 m. Nosnou konstrukci tvoří
spojitý nosník komorového průřezu o 12 (prav ý most), respektive
10 (levý most) polích budovaný technologií letmé montáže v
symetrických vahadlech ze segmentů s kontaktními spárami.
Stavba estakády byla zahájena v roce 2009 a k předčasnému užívání
stavby D8, levého mostu, v úseku Bílinka-Řehlovice došlo v prosinci
roku 2016.

