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MEZINÁRODNÍ TÝDEN BEZPEČNOSTI:
3. ročník!
Mezinárodní týden bezpečnosti VINCI
Construction, který byl iniciován v
roce 2014, se letos uskuteční od 26. do
30. září. Pro 68 000 spolupracovníků
Skupiny a jejich partnery je to
příležitost, jak se setkat a diskutovat
o hlavním tématu: uvědomění si rizik.
Spolupracovníci VINCI Construction
se zavazují k identifikaci rizik a ke
zlepšování bezpečnosti na našich
stavbách všude ve světě.

POHOŘELICE
Administrativní budova
PRŮMSTAV pokračuje v práci na
dostavbě administrativní budovy
a vestavbě sociálního zařízení pro areál
společnosti s. n. o. p. cz v Pohořelicích.
Jedná se o přístavbu administrativní
budovy včetně dvou spojovacích krčků s
výrobní halou, systém betonových patek
a betonové prahy pod nosnou a střešní
konstrukcí s nosným trapézovým
plechem. PRŮMSTAV realizuje také
vnější plášť a sendvičové PU panely.

2. etapa nájemního komplexu Luka

PRŮMSTAV
PRAHA
2. etapa nájemního komplexu Luka
Stavba 2. etapy nájemního komplexu
Luka byla zahájena v září 2015.
Práce spočívají v kompletní dodávce
a montáži monolitické konstrukce
– tedy montáži prefabrikovaných
dílů, zámečnických a ocelových
konstrukcí, včetně vibroizolací.
Zákazníkem je společnost Hinton.

Objekt má dvě podzemní podlaží,
z toho jedno je z části otevřené.
Nižší nadzemní podlaží jsou určena
pro komerční prostory a od horní
bytové části (až do 16. patra) jsou
oddělena vibroizolací – ta slouží jako
ochrana proti hluku a vibracím, které
způsobuje provoz metra.

V tuto chvíli je prováděna betonáž
nosné konstrukce na 11. NP, zatímco
balkonové desky a zajímavé křivky
monolitických lemů jsou finalizovány
v 6. NP. Stavba by měla být
dokončena v prosinci 2016.

V Pohořelicích již byla dokončena
ocelová konstrukce, která je
smontována včetně střešního
trapézového plechu, a také podlaha
už byla vybetonována. Aktuálně jsou
zahajovány práce na montáži fasády a
oken, následně budou provedeny střešní
vrstvy a poté montáž sádrokartonu a
rozvody kabelů a potrubí. Stavba byla
zahájena v lednu a její dokončení je
naplánováno na konec října 2016.
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PRAHA – ZÁPADNÍ MĚSTO
Další etapy bytového projektu
Britská čtvrť

Barrandov. Na stejném projektu již

PRŮMSTAV pokračuje v práci na
výstavbě bytového komplexu Britská
čtvrť, který vzniká v pražských
Stodůlkách. Aktuálně realizuje domy
F a G, tedy VII. a VIII. etapu projektu.
Oba bytové domy budou mít sedm
nadzemních a dvě podzemní podlaží,
ve kterých budoucím rezidentům
nabídnou celkem 140 bytů a 89
parkovacích stání. Zákazníkem je
skupina FINEP.

na fasádách (dodávka a montáž) a

realizací dopravní infrastruktury

kontaktním omítkovém systému

v oblasti Poděbrad. Stavba přispívá

na objektech A, B (bytové domy) a

k bezpečnosti dopravního provozu

V tuto chvíli jsou dokončovány
statické části budov a jsou
rozpracována poslední podlaží
pod střechami. Probíhají vyzdívky
obvodových a mezibytových stěn 3.,
4., 7. NP a příček 3. NP (v závislosti na
předaných klientských změnách). V
podzemních podlažích je dokončována
montáž zdravotechnických
instalací, ústředního topení a
vzduchotechnika, zahájena byla v 1.
NP, kde jsou současně montovány
také elektroinstalace a okna. Probíhají
zemní práce – výkopy opěrných
stěn a do jednotlivých podlaží jsou
průběžně zaváženy zdicí materiály
před demontáží věžových jeřábů.
Dokončení stavby je naplánováno na
březen 2017.

PRAHA - BARRANDOV
Novostavba bytového domu
Na jaře letošního roku podepsal
PRŮMSTAV smlouvu o provedení
fasád a zateplovacího systému na
bytových domech projektu Výhledy

PRŮMSTAV realizuje monolitické
konstrukce a nyní pracuje také

G (garáže). Zákazníkem je v tomto
případě stavební společnost BAK.
Práce byly zahájeny v dubnu a budou
trvat 12 měsíců, tedy do dubna 2017.
PRAHA - STŘEŠOVICE
Novostavba bytového domu
V červnu tohoto roku společnost
PRŮMSTAV získala zakázku na
realizaci novostavby bytového
domu v pražských Střešovicích.
Celý projekt zahrnuje provedení
kompletních železobetonových a
zděných konstrukcí, izolací, ocelových
konstrukcí, střech a teras. Dům
bude mít tři nadzemní podlaží a tři
parkovací stání, která budou umístěna
v podnoži s funkcí podzemního
parkingu. Hrubá podlahová plocha
objektu je 1 325 m2. Stavba byla
zahájena na začátku července
letošního roku, termín dokončení je
stanoven na polovinu února 2017.

v jednostranném i oboustranném
provedení v celkovém množství
522 ks.

mimoúrovňového železničního
přejezdu v Poděbradech, včetně
kruhového objezdu, je významnou

SMP CZ

v místě frekventované železnice.

PLZEŇ
Úprava tribun, včetně výtahu,
na vnější straně pláště budovy
zimního stadionu v Plzni

je ukázkou moderní dopravní stavby,

V posledních srpnových dnech se
dokončovaly práce na akci „Úprava
tribun, včetně výtahu, na vnější straně
pláště budovy zimního stadionu v
Plzni“. Jedná se o vestavbu skyboxů
na stávající tribuně za plného provozu
stadionu. Nosná konstrukce je tvořena
ocelovými nosníky opláštěnými
sádrokartonem. Stavba probíhala v
nepřetržitém provozu a bude
dokončena ve lhůtě necelých tří
měsíců. První zatěžkávací zkouškou
prošla nová část tribuny 11. září
2016 při úvodním utkání plzeňských
hokejistů v nové extraligové sezoně.

Architektonicko-konstrukční řešení
která je zároveň vhodně začleněna do
okolní městské zástavby.

VELEMYŠLEVES
Uložení posledního kubíku
nosné konstrukce mostu přes
údolí Chomutovky
Dne 31. srpna 2016 se uskutečnilo
uložení posledního kubíku nosné
konstrukce mostu přes údolí
Chomutovky na obchvatu obce
Velemyšleves. Setkání se zúčastnili
zástupci objednatele, Ředitelství
silnic a dálnic, dozorské organizace,
projekční kanceláře a partnerů
stavby. Uložení se uskutečnilo ve
slavnostním duchu, tým kolem
hlavního stavbyvedoucího Martina
Nožičky tak dokončil výstavbu nosné
konstrukce délky 521,60 metrů, která
byla zahájena na konci loňského
roku. Po dokončení říms a zbývajících
částí vybavení bude most připraven k
předání objednateli.

PREFA PRO

VEJPRNICE
Nástavba základní školy
V srpnu úspěšně proběhlo kolaudační
řízení akce „Nástavba ZŠ Vejprnice“.
Stavba byla zahájena v srpnu 2015.
Na základě stavebně-technického

DÁLNICE D1 – MĚŘÍN
Protihluková stěna a nosníky
Společnost PREFA PRO provádí
rekonstrukci a modernizaci
protihlukové stěny o délce
1,2 km. Práce jsou prováděny v rámci
modernizace dálnice D1 - úseku 18
Měřín. Na tomto úseku rovněž dodává
mostní prefabrikované nosníky
předem předpínané průřezu „T“, typ
T93, v množství 3 x 9 (v roce 2016) a
3 x 9 (v roce 2017).

DÁLNICE D6, D8
Dodávka prefabrikovaných
svodidel
PREFA PRO je dodavatelem
prefabrikovaných svodidel typu S97
o výšce 1 200 mm na dálnici D6
(km 0 až 30,78) a D8 (km 52 až 64)

TEMELÍN
B713 – Připojovací místo pro
odvod technologických vod +
nová jímka
V Jaderné elektrárně Temelín probíhají
přípravy na zahájení realizace projektu,
který si klade za cíl rozšíření kapacity
stávající sběrné jímky technologických
vod, a to výstavbou nové jímky a
rekonstrukcí zmiňované stávající
jímky. Tím dojde k rozšíření kapacity
funkčního celku (objemu jímek
umožňujícího zachycení vod z vodního
hospodářství elektrárny) o 550 m3.
Stavební práce probíhají v režii
realizačního týmu SMP CZ, divize 5.

PODĚBRADY
Cena za dopravní
infrastrukturu
Společnost SMP CZ získala cenu
za dopravní infrastrukturu v
soutěži Stavba roku Středočeského
kraje 2016. Stavba prvního

průzkumu byl rozsah prací zásadně
navýšen o statické zajištění stávající
budovy. Slavnostní otevření nově
vybudovaných pater budovy a
zrekonstruované části se uskutečnilo
v sobotu 3. září 2016.
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FREYSSINET CS
NÁCHOD, LOVOSICE
Zakázky menšího rozsahu pro
oblast „Předpínání betonových
konstrukcí“
V srpnu letošního roku se společnosti
FREYSSINET CS podařilo uspět s
nabídkou na předpětí posledního
realizovaného nadjezdu nad trasou
dálnice D8 a také s nabídkou
na předpětí dvou menších mostních
konstrukcí v Náchodě a Lovosicích.
Ačkoliv se ani v jednom případě
nejedná svým objemem o zakázku
strategického významu pro naši
společnost, jsme rádi, že se můžeme
spolupodílet na výstavbě těchto
inženýrských děl se společnostmi
EUROVIA CS, SWIETELSKY a Chládek
a Tintěra.

PLZEŇ
Přestavba pražského zhlaví
V září společnost FREYSSINET CS
dokončuje dodávky na technicky velmi
zajímavém projektu „Most Gambrinus“.
Práce spočívaly v postupném zvedání
nosné konstrukce mostu tak, aby
bylo možné vyměnit mostní ložiska.
Součástí našich dodávek bylo také
dodání a osazení 70 ks nových
ložisek, z toho 43 bylo hrncových a
27 kalotových. FREYSSINET CS dílo
realizoval jako subdodavatel pro
společnost SKANSKA.

PRAHA
Nuselský most – manipulace s
obslužnými lávkami
FREYSSINET CS bude realizovat
manipulace s obslužnými lávkami pro
sanaci podhledu Nuselského mostu.
Jedná se o vodorovný posun „velké“
lávky o hmotnosti cca 150 t, vodorovný

posun „malé“ lávky o hmotnosti cca
75 t, spouštění a zvedání „spodní“ lávky
o výšku konstrukce, tj. cca 35 m.
Celkový součet předpokládaných
posunů malé a velké lávky činí 910 m,
vertikální manipulace předpokládáme
v celkovém úhrnu 175 m. Závěrečnou
operací bude spuštění všech lávek pod
most, kde budou demontovány.

LIBEREC
Výroba a montáž ocelových nosníků
nosné konstrukce mostu pro
společnost EUROVIA CS.

PRAHA - HOSTIVAŘ
Výroba a montáž dvou návěstních
krakorců včetně železobetonových
základových patek a úprava dvou
protidotykových zábran lávek pro pěší
pro firmu GJW Praha.

OK TŘEBESTOVICE
HAVLÍČKŮV BROD
Výroba a montáž tří portálů
dopravního značení pro IDS Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc.

PARDUBICE-TROJICE
Výroba a montáž ocelových nosníků
nosné konstrukce mostu pro firmu
MADOS MT.

VELKÁ BRITÁNIE
Výroba lamelového mostního závěru

ARKO TECHNOLOGY
LEDEČ NAD SÁZAVOU
Vývoj stroje pro přenos páry
ARKO TECHNOLOGY se podílí na
vývoji části stroje pro přenos páry.
Jedná se o soustrojí dmychadlového
bloku spojeného s elektromotorem
vhodným pro přenos páry.
Předpokládá se jeho další využití
v energetice a průmyslu. Termín
realizace - září 2016. Zákazníkem
je firma AQUACOMP HARD.

Freyssimod do Velké Británie.
Objednatelem je společnost SAS FPC.

LOVOSICE-ŘEHLOVICE
Výroba a montáž dvaceti dvou portálů

Výroba a montáž hřebenového
mostního závěru CIPEC Wd pro
SMP CZ.

D1 km 199,3-204,6
Výroba a montáž pěti portálů
dopravního značení pro sdružení
STRABAG-COLAS.

Společnost ARKO TECHNOLOGY,
jako člen sdružení, získala v soutěži
Stavba Jihomoravského kraje 2015,
v kategorii Vodohospodářské a
ekologické stavby, 1. místo za
realizaci Úpravny vody Kančí obora
v Břeclavi. Sdružení firem SMP CZ,
ARKO TECHNOLOGY a VHS Břeclav
realizovalo kompletní rekonstrukci
úpravny vody o maximální kapacitě
140 l/s a přilehlého jímacího území.
ARKO TECHNOLOGY zajišťovalo
kompletní výměnu strojů a zařízení.
Investorem byla společnost Vodovody
a kanalizace.

ŽAMBERK
Výroba dmychadla

dopravního značení pro EUROVIA CS.

ČERNICE

BŘECLAV
Úpravna vody Kančí obora

OSTRAVA
Rekonstrukce dmychadel
ústřední čistírny odpadních vod

sestavené z bloku a elektromotoru
vhodného do výbušného prostředí.
Realizace se předpokládá v září/říjnu
2016.

KRAKOVANY
Rekonstrukce a rozšíření
čistírny odpadních vod
ARKO TECHNOLOGY začalo v průběhu
září provádět pro slovenského
objednatele, společnost FERRMONT,
rekonstrukci a rozšíření čistírny
odpadních vod v Krakovanech, která
se nachází nedaleko Piešťan. Dílo bude
probíhat ve dvou etapách s termínem
dokončení v dubnu 2017.

ARKO TECHNOLOGY dodává pro
firmu Sklenář speciální dmychadlo

Pro objednatele - statutární město
Ostravu – začíná ARKO TECHNOLOGY
realizovat rekonstrukci dmychadel v
objektu ústřední čistírny odpadních
vod v Ostravě - Přívozu. Bude
provedena kompletní demontáž
stávajícího technologického zařízení a
následná montáž zařízení nového.
Termín dokončení je stanoven na únor
2017.

SMS
ŽILINA
Dálnice D3 Žilina-Brodno
Společnost SMS se podílí na realizaci dálnice D3, která vzniká mezi Žilinou a
slovensko-polskými hranicemi. Aktuálně probíhají práce na mostním objektu
SO 224-00, který překlenuje silnici I/II a řeku Kysucu a je součástí úseku Strážov
– Brodno v Žilině. Úsek je dlouhý 4,25 km a je výjimečný tím, že až 95 % je vedeno
mimo zemský povrch – tvoří ho totiž dva mosty a jeden tunel. SMS se na stavbě
podílí ve sdružení spolu se společnostmi EUROVIA SK a HOCHTIEF CZ. Aktuálně je
prováděna nosná konstrukce na šesti betonážních dílech pravého i levého mostu
a současně probíhají přípravné práce pro realizaci říms, a to za pomoci nasazení
římsových vozíků. Stavební práce jsou zvlášť obtížné z důvodu minimálního
prostoru, kde se v jednom okamžiku prolínají práce na více objektech a koordinace
jednotlivých prací, subdodavatelů i obchodních partnerů je v tuto chvíli velmi
důležitá. Dokončení celého úseku je naplánováno na červen 2017.
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Intranet VINCI Construction je k Vašim službám
Intranet je spuštěn! Má usnadnit získávání užitečných informací a sdílení
dobrých praktik napříč tématy mezi společnostmi VINCI Construction –

ZPRÁVY ZE SKUPINY

bezpečnost, lidské zdroje, komunikace, IT, inženýring, stavby, aktuality –
a přispět k rozšíření naší firemní kultury. Zveme vás k připojení a seznámení na

SMS: Slavnostní otevření kaple
v Budatíně

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE VE SKUPINĚ SMP

adrese: www.vinci-construction.net

Pro posílení našich týmů hledáme kolegyně a kolegy s praxí,
absolventy středních průmyslových škol stavebních a také
studenty vyšších ročníků stavební fakulty, kteří spojují svou
profesní budoucnost se stavebnictvím.

Budatínský hrad v Žilině byl po
10 letech znovu plně otevřen pro
veřejnost.
V neděli 31. července 2016 se na

MISTR STAVEBNÍ VÝROBY
SMP CZ
Praha, stavby na území České
republiky

znovuotevřenou památku přišly
podívat tisíce lidí. Po celý den si
v areálu hradu užívali koncerty,
nakupovali na jarmarku nebo si v
přilehlém parku připravili rodinný

Sportovní hry v SMS

piknik.

Kolegové z SMS si v červnu užili firemní sportovní hry. V sídle společnosti

To vše také díky společnosti SMS,

v Banské Bystrici je ve dnech 15. a 16. června čekal nabitý program plný

která v rámci projektu „Bez kapličky

klasických i méně tradičních sportovních aktivit… Sportovních her se zúčastnilo

není hrad“, zrekonstruovala barokní

přibližně 40 kolegů, kteří se navzájem utkali v nohejbalu, volejbalu, stolním

kapli. Provedla restaurátorské práce v

tenise, lukostřelbě, paintballu a síly změřili také v posilovně. V plánu bylo více

interiéru kapličky (omítka a nástěnná

soutěží, z důvodu nepříznivého počasí ale nakonec nebylo možné je uskutečnit.

malba) a umělecko-řemeslné práce

Nejlepší z nejlepších byli na závěr odměněni medailemi, nohejbalové týmy

na kapli i hospodářské budově.

získaly poháry.

Hradní kaple svému účelu nesloužila

STROJNÍ ZÁMEČNÍK
PREFA PRO
Zápy
TESAŘ
PREFA PRO
Zápy
TRUHLÁŘ
PREFA PRO
Zápy

už desítky let - Zuzana Kmeťová,
ředitelka Povážského muzea v Žilině,
k tomu říká: „Dokud tady do roku 1945
žil tehdejší hrabě Gejza Čáki, konaly se
v kapli mše. Budatínští si vzpomínají

KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ

na půlnoční, které mívaly výjimečně
dobrou atmosféru. Po roce 1945 byla

ZÁŘÍ 2016

kaple zdevastována a vykradena. Stát
ji poté přebudoval pro svoje účely

6. 9. 2016

a umístil do ní okresní archiv. Od

MALTA – představení Skupiny SMP

šedesátých let už budova sloužila jen

studentům Fakulty stavební ČVUT

jako sklad a chátrala.“ Po povedené
rekonstrukci nyní čeká kapličku

7.-8. 9. 2016

mnohem světlejší budoucnost…

XIII. letní sportovní hry Skupiny SMP

26.-30. 9. 2016
Mezinárodní týden bezpečnosti

.

Skupiny VINCI Construction

do 30. 9. 2016
Soutěž Cena za inovaci Skupiny SMP

ŘÍJEN, LISTOPAD 2016
Dny otevřených dveří pro studentky,
studenty středních a vysokých škol
Vyhlášení soutěže Cena za inovaci
Skupiny SMP

27. 10. 2016
Školení první pomoci

14. 11. - 2. 12. 2016
Dobrý soused

21. 11. 2016

Vývoj akcie VINCI 2016

Setkání patronů Nadace VINCI
v České republice

80

22. 11. 2016

Cena akcie VINCI -

75

Zasedání výběrové komise Nadace

70

VINCI v České republice

65
60
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