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ARKO TECHNOLOGY

PRŮMSTAV

BRNO
Vodojem Palackého Vrch rekonstrukce armaturních
komor a technologie

PRAHA
Novostavba bytového domu,
Praha-Střešovice

ARKO TECHNOLOGY bude provádět
rekonstrukci armaturních komor a
technologie největšího vodojemu
v Brně. Rekonstrukce bude spočívat
v novém potrubním vystrojení dvou
vodojemů na Palackého Vrchu. Na
podzim 2016 probíhala instalace
provizorních propojů ve vodojemech,
aby následně během samotné
rekonstrukce nebyla ohrožena
dodávka vody spotřebitelům. Na
začátku roku 2017 bude prováděna
demontáž starého vystrojení
vodojemů a instalace nového potrubí.
Celá rekonstrukce bude dokončena
v listopadu 2017.

realizuje společnost PRŮMSTAV

V pražských Střešovicích
novostavbu bytového domu. Projekt
zahrnuje provedení kompletních
železobetonových a zděných
konstrukcí, izolací, ocelových
konstrukcí, střech a teras. Dům bude
mít 3 nadzemní podlaží a 3 parkovací
stání, která budou umístěna v podnoži
s funkcí podzemního parkingu. Hrubá
podlahová plocha objektu je 1 325 m2.
Stavba byla zahájena v polovině
loňského roku a dokončena by měla
být v únoru 2017.

BAŠKA
Nástavba a přístavba sídla
společnosti IPH Servis Morava

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 40 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, Magdalena Dudíková, Jiří Peřina
2. místo:

Inovace betonových silničních svodidel S97,

tým: František Kozel, Martin Havel, Petr Nejedlý, Pavla Šimralová, Zdeněk Štourač
3. místo:

Optimalizace montážních styků a kotvení portálů pro dopravní značení,
tým: Daniel Skura, Richard Derka, Petr Obitko

KATEGORIE MATERIÁLY A NÁSTROJE:
1. místo:

Safepoint - 6 kroků k záchraně života aneb zachránit život je snadné,
tým: Rudolf Mikula, Jiří Kadlec, Jarmil Lochmann
2. místo:

Podložka pod žebřík vyrovnávající terénní nerovnosti,
tým: David Čáp, Ján Dien, Ján Jakubovie
3. místo:

Přestavba napínacích zařízení Dywidag na předpínací systém Freyssinet,
tým: Milan Kyndl, Roman Jelínek, Pavel Strýček

BŘECLAV
Čistírna odpadních vod

(automatická stanice přípravy

sprchy a šatny. Budou realizovány

flokulantu, dávkovací čerpadla,

také nové zpevněné plochy, a to

konci března 2017.

PRAHA
Celková přestavba Ústřední
čistírny odpadních vod na
Císařském ostrově, Etapa 007 –
nátoky na ÚČOV – II. etapa
ARKO TECHNOLOGY bude realizovat
vystrojení hlavní čerpací stanice
pro Ústřední čistírnu odpadních vod
Praha, a to pro starou čistírnu i pro

KATEGORIE MANAGEMENT:
1. místo:

právě budovanou Novou vodní linku.
Vystrojení spočívá v osazení čtyř

Dodavatelský systém,

kusů ponorných čerpadel, každé o

tým: Martin Malušek, Matej Dubovec, Klára Faiferlíková
1. místo:

náležet potrubí DN 1200. Míchání

výkonu až 1 870 l/s. K čerpadlům bude

Ekonomický deník stavby,

splaškových vod v nátokové jímce

tým: Ondřej Svoboda, Tomáš Pudil, Marcel Návojský, Vinh Vu Phu

budou zajišťovat ponorná čerpadla

KATEGORIE BEZPEČNOST:
1. místo:

Jištění pracovníků při práci ve výškách na prefabrikovaných nosnících,
tým: Ondřej Svoboda, Rudolf Hampl, Renata Kormaňáková, Marcel Návojský

s hydroejektory. Dále budou osazena

V listopadu 2016 byla zahájena
modernizace stanice metra Jinonice v
Praze. Na této nové stavbě zúročíme
nabyté zkušenosti z již provedené a
zkolaudované stavby bezbariérového
zpřístupnění stanice metra Anděl
a budeme pokračovat v odvětví
podzemních staveb prováděných
přímo pro Dopravní podnik hlavního
města Prahy.
Modernizaci stanice v Jinonicích
provádíme v rámci Sdružení SMP CZ +
BREMA. Předmětem prací je náprava
zatékání do stanice a výměna starších
částí vybavení neodpovídajících
současným předpisům. Zejména
se jedná o demontáže stávajících
podhledů a zontů, provedení
injektáže a reprofilace nosných
železobetonových konstrukcí, výměnu
zastaralých rozvodů, provedení nových
zontů, podhledů a obkladů stanice,
nového osvětlení stanice, repase
skleněných obkladů od společnosti
VIZNER a další drobné práce. Díky
tomu stanice dostane nový vzhled a
zvýší se její funkčnost.

Budou zhotoveny z nosné ocelové
konstrukce, opláštění bude provedeno
fasádními panely a na stávající objekt
v jedné části umístěny nové kanceláře
a ve druhé pak sociální zařízení,

dokončení je naplánováno na konec
března 2017.

PRAHA
Dostavba a rekonstrukce ÚTAM
AV ČR

Hlavním účelem nádrže Opatovice,
která se také částečně využívá k
výrobě elektrické energie, je zajištění
zásobování obyvatelstva vodou.
Projekt zahrnuje kompletní provedení
stavebních prací na těchto objektech:
koruna hráze, bezpečnostní přeliv,
přemostění, skluz, koryto, vývar,
návodní opevnění, přitížení a přeložky.
Zahájení prací je naplánováno na
březen letošního roku.

MALÝ RAPOTÍN
Oprava mostu
Na stavbě mostu Malý Rapotín
dokončujeme montáž dilatačních
závěrů Freyssinet a demontáž
objízdných komunikací.

KLATOVY
Parkovací dům Klatovské
nemocnice
OPAVA-JAKTAŘ
Úprava koryta řeky Jaktarka

KYNŽVART
Čistírna odpadních vod
Provádíme intenzifikaci a opravu
čistírny odpadních vod v lázeňské
lokalitě. Stavební práce se vlivem
navýšení objemu zakázky
o komunikace a změn v technickém
řešení posunuly do roku 2017.

Dokončili jsme kanalizační stoky
a v lednu 2017 jsme zahájili práce
na chodnících. Po zimním období
bude dokončen celý průtah včetně
kompletního provedení komunikace
a podkladních vrstev.

PLZEŇ
Lávka přes Mži na cyklostezce
Greenways
V polovině ledna 2017 začaly práce

PRŮMSTAV aktuálně pracuje, je
dostavba a rekonstrukce ÚTAM
Akademie věd ČR. Na pražském
Proseku přistavuje třípodlažní
objekt, ve kterém budou umístěny
nové laboratoře, zkušebny a
kanceláře. Jedná se o stavbu z
vnějším opláštěním z TRIMO panelů
a výplněmi otvorů z hliníkových
konstrukcí, založenou na pilotách.

stavítka s ovládací výškou 9 metrů.

Napojení na stávající halu bude řešeno

Součástí technologického vybavení

přes nově budovaný jednopodlažní

bude trafostanice a rozvodna včetně

spojovací krček. Práce byly zahájeny

systému řízení. Celá tato etapa by měla

v listopadu 2016 a dokončeny by měly

být dokončena do prosince 2017.

být v červnu 2017.

V lednu 2017 byly dokončeny veškeré
práce na zastřešení parkovacího domu
Klatovské nemocnice.

DÁLNICE D3
Dálnice D3 0309/III Borek –
Úsilné
OK Třebestovice bude zajišťovat
dodávku a osazení ocelových
portálů dopravního značení. Jedná
se o devět kusů jednonosníkových
portálů rozpětí maximálně 16 m,
jeden kus dvojnosníkového portálu
rozpětí maximálně 20 m a dva kusy
jednonosníkových poloportálů. Výroba
byla zahájena v prosinci 2016 a termín
dokončení je plánován na květen 2017.
Zakázka je realizována pro Sdružení
EUROVIA – STRABAG - D3 BOREK ÚSILNÉ.

PREFA PRO
Modernizace D1 - úsek 15, EXIT
112 Jihlava – EXIT 119 Velký
Beranov, Slovensko
Dodávka mostních nosníků typ PETRA
dálničního mostu (nadjezdu) spojité
konstrukce v počtu 2 x 5 kusů o délce

V současnosti jsme zhruba v polovině
stavby, teď nás čeká zimní přestávka a
po opadnutí jarních přítoků se znovu
pustíme do díla.

Další z projektů, na kterých společnost

nosné prefabrikované konstrukce, s

kanalizace a v případě úspěchu ve
výběrovém řízení i v dalších fázích
dostavby areálu.

LANDŠTEJN
Rekonstrukce úpravny vody
za provozu
Jedná se o menší úpravnu vody
v krásné lokalitě okresu Jindřichův
Hradec. Stavbu jsme převzali v závěru
roku 2016 a na výstavbu máme 10
měsíců. Jedná se z větší části o výměnu
technologického zařízení, filtrů

vrtáním pilot a následně budováním
úložných prahů. Zároveň budou
zahájeny práce na prefabrikovaných
„filigránových“ deskách v areálu sídla
závodu Severozápad v ulici Jateční
v Plzni.

PLZEŇ
Dostavba areálu Cvokařská
Pokračujeme v dostavbě areálové

1 200 mm. Opěry jsou masivní
železobetonové, pilíře mají tvar
písmene V s příčným úložným prahem
pro ocelové nosníky, na které bude
provedena spřažená deska postupnou
betonáží ve čtyřech taktech. Práce na
tomto objektu budou zahájeny v březnu
2017 a budou dokončeny v květnu 2019.

Most v km 0,4 rychlostní
komunikace R2 přes řeku
Torysa, Slovensko
Most, který překračuje řeku Torysa,
je 4polový o dvou samostatných
mostech pro každý směr rychlostní
komunikace R2. Celková délka
mostu je 139,34 m. Založení mostu
je hlubinné na velkoprůměrových
pilotách průměru 1 200 mm. Opěry
jsou masivní železobetonové, pilíře
P2-P4 s předpjatou hlavou mají tvar
písmene Y. Nosné konstrukce jsou
dvoutrámové s příčníky nad všemi
podpěrami. Podpěrná skruž zde bude
kombinovaná. Z části bude použita
prostorová skruž pro I. takty, ty zbylé
budou stavěny na pevné skruži s
kombinací podpěr ŽP16 a Breka.
Pevná skruž bude založena z důvodu
nevhodného podloží na základech
a na pomocných pilotách. Práce na
tomto stavebním objektu budou
zahájeny v únoru 2017 a dokončeny
v říjnu 2018.

NEMŠOVÁ, SLOVENSKO
Odkanalizování mikroregionu
Vlára Váh a intenzifikace
Čistírny odpadních vod v obci
Nemšová

BĚZVĚROV
Průtah I/20

bude přistavěno nové patro, kde budou

Stavba byla zahájena v září 2016 a její

OPATOVICE
Rekonstrukce Vodní nádrže
Opatovice na říčce Malá Haná
v oblasti Vyškovska

V Uhříněvsi dokončujeme rekonstrukci
vodojemu. Práce se chýlí ke konci a
připravujeme se na tlakové zkoušky
a dokončovací práce.

přistavěny ke stávajícímu objektu.

včetně přípojek a inženýrských sítí.

13,7 m. Termín dokončení je plánován
na červenec 2017. Zakázka je
realizována pro společnost EUROVIA
CS - organizačná složka Slovensko –
závod Mosty a konstrukce.

UHŘÍNĚVES
Dokončení rekonstrukce
vodojemu

na výstavbě nové výrobní haly
a skladovací haly, které budou

v lednu 2017 a budou dokončeny na

PRAHA
Modernizace stanice metra
Jinonice

Společnost PRŮMSTAV pracuje

Pro investora, společnost Vodovody a
kanalizace Břeclav, bude společnost
ARKO TECHNOLOGY provádět
rekonstrukci kalového hospodářství
v Čistírně odpadních vod v Břeclavi.
Rekonstrukce spočívá ve výměně
staré odstředivky za novou, s větší
kapacitou a souvisejících periférií

čerpadlo kalu). Práce byly započaty

SMP CZ

na praní vody a drobné stavební
úpravy. Zahájení prací je naplánováno
na březen 2017.

OK TŘEBESTOVICE
MĚŘÍN
D1 Modernizace – úsek 18, EXIT
134 Měřín - EXIT 141 Velké
Meziříčí západ
Firma OK Třebestovice získala novou
zakázku na výrobu a montáž ocelových
nosníků spřažené ocelobetonové nosné
konstrukce mostu. Jedná se o most na
dálnici D1 ve směru na Prahu v km
136,151 přes polní cestu a potok. Délka
nosné konstrukce je 86 m a hmotnost
námi realizovaných ocelových nosníků
je 213 t. Termín dokončení je plánován
na červen 2017. Zakázka je realizována
pro společnost EUROVIA CS - závod
Ostrava.

ŽILINA, SLOVENSKO
Dálnice D3 Žilina (Strážov) –
Žilina (Brodno)
OK Třebestovice zahájila výrobu
hřebenových mostních závěrů typu
CIPEC WP (konkrétně WP1450,
WP1350, WP900 a WP1000). Jedná se o
mostní závěry dálniční estakády D3 v
km 7,500 přes silnici, železnici a vodní
nádrž. Každý typ dilatace je v počtu
jednoho kusu o délce cca

27 m, výšce 1,2 m a šířce proměnné
od 1,5 m do 1,9 m a hmotnosti 42 až
44 t z betonu třídy C45/55 XF2. Termín
dodání je naplánován na květen 2017.
Montáž bude probíhat v noci při
20minutových uzavírkách dálnice.

SMS
Dálnice D1 Budimír–Bidovce,
Slovensko
V loňském roce společnost SMS získala
zakázku pro SKANSKA SK na stavbě
nového úseku dálnice D1 v Košickém
kraji, který je přímo napojený na
stávající úsek končící u obce Budimír.
Na této části dálnice stavíme tři mostní
objekty s označením SO 209, SO 213 a
SO 221. Stavba je realizována v režimu
červený FIDIC.

Most v km 3,4 dálnice D1
nad cestou III/050252 a
biokoridorem, Slovensko
Most je 4polový o dvou samostatných
mostech pro každý směr dálnice D1.
Most o celkové délce 130,80 m
překračuje místní komunikaci
III. třídy a biokoridor řeky Torysa.
Založení mostu je hlubinné na
velkoprůměrových pilotách průměru

Na sklonku roku 2016 SMS převzala
staveniště k realizaci odkanalizování
mikroregionu Vlára Váh a intenzifikaci
Čistírny odpadních vod Nemšová.
Jde o provedení splaškové kanalizace
ve čtyřech obcích v okolí Nemšové:
Slavnica, Kameničany, Bolešov a
Borčice.
Součástí stavby jsou také jednotlivé
sběrače, pět čerpacích stanic a
výtlačné potrubí s napojením na
stávající Čistírny odpadních vod
v Nemšové. Potrubí jednotlivých stok je
navrženo o různých průměrech, od DN
300 po DN 500. V obci Borčice je jako
materiál zvolen sklolaminát z důvodu
blízkosti vodárenského zdroje,
v ostatních obcích bude potrubí
plastové. Předmětem je realizace
jednotlivých stok, domovních přípojek
a přeložek vodovodu bez dodávky
materiálu. Ten dodává objednatel.
Celková délka stok je více než 14 km,
délka domovních přípojek přesahuje
4,1 km. Délka realizace stavby je
12 měsíců.
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Most na R2 nad okružní
křižovatkou Hrašovík, Slovensko
Most je stejného technického řešení
jako SO 209 a překračuje nově
budovanou kruhovou křižovatku.
Celková délka mostu je 125,00 m.
Práce na tomto stavebním objektu
budou zahájeny v září 2017 a budou
dokončeny v červnu 2019.
Společnost SMS bude mosty provádět
převážně vlastními kapacitami.
Dodavatelem předpínání na objektu
SO 213 bude společnost FREYSSINET CS.

Dálnice D3 Žilina (Strážov) –
Žilina (Brodno), Slovensko
Na konci loňského roku společnost
SMS dokončila obě nosné konstrukce
SO 224-00. Z části jsou na levé
nosné konstrukci již zrealizované
izolace a ochrana z litého asfaltu.
Byla provedena část levého
železobetonového křídla opěry O8L.
Křídla jsou tvořena formou opěrné
zdi z pohledových prefabrikátů s
horizontální geosyntetickou výztuží.
Aktuálně největší nasazení pracovníků
je na tunelových objektech.
Na portálové budově byla dokončena
hrubá stavba a po omítkách již
probíhá montáž podlah a příprava na
technologie tunelu. Přímo v tunelu
realizujeme proudovou metodou
obrubníky, odvodnění horninové vody,
štěrbinové žlaby, požární vodovod
a stavební úpravy. Práce na těchto
objektech je kvůli stísněnému prostoru
a i vzhledem k náročnosti koordinací
prací s dalšími dodavateli v tunelu
velmi komplikovaná. V průběhu
podzimu byl podepsán dodatek
s investorem, který posouvá termín
dokončení na listopad 2017.

SIELNICA, SLOVENSKO
Rychlostní komunikace cesta R1
Sielnica - úprava křižovatky
V říjnu 2016 společnost SMS zahájila
pro objednatele, společnost EUROVIA
SK, práce na vybudování zárubní
zdi na větvi tři na stavbě rychlostní
komunikace R1 Sielnica – úprava
křižovatky. Účelem této železobetonové
zdi délky 41 m je stabilizace svahu
pod opěrou nadjezdu, který překračuje
rychlostní silnici R1 a dovoluje úpravu
šířkového uspořádání R1 ve směru na
Banskou Bystrici tak, aby následně
mohl být vybudován plnohodnotný
odbočovací pruh. Stabilizace svahu
byla v tomto místě velmi náročná a
vyžádala si změnu technického řešení
a kompletní přepracování realizační
dokumentace objektu.
V roce 2017 SMS bude provádět
dokončovací práce objektu a ve směru
R1 na Bratislavu rozšíření mostu nad
Sielnickým potokem a zárubní zeď na
větvi 1.
Rozšíření mostu o celkové délce
23,40 m a šířce cca 2,50 m je
prováděno z důvodu nově budovaného
připojovacího pruhu k R1 ve směru na
Bratislavu. Rozšíření mostu je založeno
plošně. Základy, opěry i křídla jsou
železobetonové, přikotvené
k stávajícímu mostu.
Původní nosná konstrukce z nosníků
MJ-69 je rozšířena o monolitickou
desku tloušťky 610 mm, na kterou
bude vybudována nová římsa se
zábradelním svodidlem a vozovkové
souvrství.
Zárubní zeď SO 202-10 slouží k rozšíření
R1 o odbočovací pruh a zachycení
svahu pod druhou opěrou nadjezdu
stejně jako SO 202-20. Tato zeď je
v celkové délce 124,20 m. Stavební
objekty budou dokončeny a předány
objednateli v červnu 2017.

ZPRÁVY ZE SKUPINY

VYTVÁŘÍME PROSTŘEDÍ
PŘÁTELSKÉ RODINĚ
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.
Prostřednictvím soutěže jsou
vyhledáváni a oceňováni
zaměstnavatelé za neobvykle vstřícné
podmínky slaďování rodinného a
pracovního života a mimořádně citlivý
přistup k rovným příležitostem.
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 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).

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

KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ

PRŮMSTAV: Tradiční setkání Klubu
seniorů se uskutečnilo v říjnu 2016.
S bývalými 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.

ÚNOR 2017
• Uzávěrka soutěže Cena za inovaci
VINCI 2017

BŘEZEN 2017
• Konference Skupiny SMP
a společnosti SMP CZ

• Veletrh pracovních příležitostí pro
studenty iKariéra
• Dny otevřených dveří

DUBEN 2017
• Kariérní den pro dívky GIRLS DAY
• Dny otevřených dveří
ČERTOVSKÉ SETKÁNÍ
PRŮMSTAV, SMP CZ: V podvečer
7. prosince 2016 se sešly děti
našich zaměstnanců v sídle našich
společností. Zde pro ně bylo
připraveno divadelní představení
a vše potřebné k výrobě svícnů a
dalších vánočních dekorací.

KVĚTEN 2017
• Castor International 2017
• Dny otevřených dveří
ČERVEN 2017
• Výběrová komise Nadace VINCI
v České republice

• Dobrý soused

Zatímco děti nadšeně sledovaly
představení O smutné čertici, které
pro ně zahrály herečky Tichého světa,
rodiče debatovali a relaxovali u šálku
se svařeným vínem. A protože nás
navštívily 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.

Vývoj akcie VINCI 2016-2017

Cena akcie VINCI - €

80

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE
VE SKUPINĚ SMP
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.
DĚLNICKÉ PROFESE
SMP CZ
celá ČR

MISTR
SMP CZ
celá ČR

SPECIALISTA REPORTINGU
SMP CZ
Praha

STAVBYVEDOUCÍ
(mostní konstrukce)
SMP CZ
severní Čechy

PŘÍPRAVÁŘ
SMS
Slovenská republika

PŘÍPRAVÁŘ
SMP CZ
Most a Praha
PRÁVNÍK JUNIOR
SMP CZ
Praha
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