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Vstupte
do inkubátoru rozvoje,

->
Inkubátor rozvoje dovede vaše nápady do praxe! Inkubátor rozvoje je startup,

Inkubátor podporuje a rozvíjí nápady a myšlenky na nové výrobky, technologie a

->

NOVÉ ZAKÁZKY & STAVBY V BĚHU

FREYSSINET CS
VÝSTAVBA RÁMOVÝCH
PROPUSTKŮ
Dálnice D3 0309/II
Ševětín–Borek

FREYSSINET CS provádí v rámci
výstavby nové dálnice D3 nové rámové
propustky pod budoucím tělesem
dálnice. Propustky budou sloužit jako
průchody pro živočichy a koryta pro
potoky.
Propustky jsou tvořeny
prefabrikovanými rámy o vnitřním
rozměru 2000/1000 mm nebo
2000/2000 mm a monolitickým
železobetonovým čelem. Jejich délka se
pohybuje od 20 do 25 m. Ty, které budou
sloužit jako průchody pro živočichy, mají
dno opatřené kamennou dlažbou.
Vzhledem k tomu, že D3 je vedena v
místě stávající silnice I/3, je výstavba
propustků rozdělena do etap dle
postupu výstavby. V roce 2017 byla
realizována polovina tří propustků v
nově budovaném tělese směr Praha,
v roce 2018 bude proveden jeden
kompletní propustek v místě, kdy vede
nově budovaná dálnice mimo stávající
komunikaci, a dokončení je plánováno
na rok 2019, kdy bude provoz převeden
na nově vybudovanou polovinu dálnice.

části budou provedeny jako OPEN BOOK.
Zákazníkem je Bytové družstvo LibocÚzká. Stavba má být dokončena v květnu
2018.

SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ
27 – BOURACÍ STATICKÉ
PRÁCE
Praha 1 – Nové Město

PRŮMSTAV realizuje bourací statické
práce v sekcích A, B a C budov y na
Senovážném náměstí. Jedná se o
v ybourání budoucích otvorů dveří a
oken, provedení překladů, dozdívky
otvorů. V sekci A bourání části v ýtahové
šachty po její celé v ýšce a prohloubení
v ýtahové šachty pro dojezd v ýtahu, v
sekci C prohloubení stávající v ýtahové
šachty pro dojezd v ýtahu, bourání
schodiště z 1. podzemního podlaží do
2. nadzemního podlaží včetně přilehlé
stropní konstrukce v 1. nadzemním
podlaží. Pod sekcí A bude v ybourána
stávající stoka, nová stropní deska
bude provedena z vodonepropustného
železobetonu, bude umístěna podélná
průčelní stěna a nové železobetonové
překlady. Od 1. nadzemního podlaží
do 1. podzemního podlaží: bourání
stávajícího schodiště s kamennými
stupni a navazující stropní konstrukce.
Osazení nov ých překladů, zesílení a
ztužení ocelov ými stropními nosníky.
Zákazníkem je společnost Sapanova.
Práce byly zahájeny v prosinci loňského
roku a dokončení je plánováno na duben
2018.
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PRŮMSTAV provádí vybourání skladby
podlahy v 1. nadzemním podlaží a
kamenného základu, osekání a ořezání
stávajících patek sloupů na požadovaný
rozměr budoucích pilastrů, odřezání
stávajících nestatických mikropilot.
Stavební jáma je zajištěna dočasnými
konstrukcemi. Postupně je svahována,
jsou prováděny podkladní betony,
základový litý pas, základová deska a
suterénní stěny, železobetonová stropní
deska, vyzdívky statických konstrukcí,
izolace spodní stavby, zateplení
suterénních stěn, provedení střešního
pláště nad suterénem dvoru, silnoproud
– uzemnění, kanalizace. Zákazníkem je
společnost Sapanova.

OK TŘEBESTOVICE

OPTIMALIZACE TRATI
Český Těšín –
Dětmarovice

DOKONČENÍ STAVBY
VILADOMU
Praha 6 - Liboc

Společnost PRŮMSTAV zahájila v
listopadu 2017 práce na dostavbě
viladomu o 11 bytových jednotkách.
Dostavba spočívá v dokončení
rozestavěného objektu. Dokončeny jsou
hrubé konstrukce, rozvody, podlahy,
omítky, střecha, izolant na fasádě. Zbylé
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STAVEBNÍ ÚPRAVY
SPODNÍ ČÁSTI B VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ
SUTERÉNU POD
DVŮR A PODCHYCENÍ
SPOJOVACÍHO KRČKU
DOMŮ NA
SENOVÁŽNÉM
NÁMĚSTÍ 27
Praha 1 – Nové Město

OK Třebestovice realizuje tři zakázky
mostních závěrů, které jsou určeny
doslova pro celý svět. Konkrétně se
jedná o projekt Ihsanyie v Turecku
(4 ks typu LW 800 o celkové délce
86 m), projekt Humber Bridge v Anglii
(1 ks typu LW 480 a 1 ks LW 320
o celkové délce 44 m) a projekt
Cisumdawu v Indonésii (8 ks typu LW
160 o celkové délce 128 m). Závěry
by se měly odvážet v dohodnutých
termínech od prosince 2017 do března
2018. Objednatelem je FPC - Freyssinet
Product Company.

LÁVKA PŘES BOTIČ
Praha - Vršovice

Společnost OK Třebestovice dokončila
výrobu ocelových nosníků lávky přes
Botič, které jsou již nyní na stavbě
osazeny. Jedná se o jednopolovou lávku
pro pěší a cyklisty. Mostovku tvoří 4
ocelové nosníky HEB 600 spřažené
železobetonovou deskou. Nosníky jsou
21,5 m dlouhé o celkové hmotnosti
cca 21 t. Zakázka je realizována pro
společnost STR ABAG.

PRŮMSTAV

VÝROBA MOSTNÍCH
ZÁVĚRŮ FREYSSIMOD
Anglie, Indonésie,
Turecko

OK Třebestovice obdržela akceptaci na
výrobu, dodávku a montáž 2 ocelových
železničních mostů. Jedná se o třípolové
mosty přes řeku Olši, každý o rozpětí
30 + 60 + 30 m, kdy prostřední pole
je vyztuženo obloukem. Obě mostní
konstrukce jsou stejné, pouze posunuté
o 4 m a každá je určena pro jednu
kolejovou trať. Celková hmotnost
obou mostů je cca 1 000 t. Z důvodu
stanovených výluk a zachování provozu
vždy na jedné koleji bude zakázka
dokončena v červenci 2019. Zakázka je
prováděna pro ČET-DET – sdružení firem
Subterra, OHL ŽS, EUROVIA CS a GJW
Praha.

SMP CZ
ČISTÍRNA
TECHNOLOGICKÝCH VOD
Ústecký kraj
SMP CZ realizuje čistírnu
technologických vod SPZ Triangle,
která se nachází v průmyslové zóně
Ústeckého kraje. Stavba se skládá
z ocelové haly rozměrů 20,2 m na
15,20 m, kompresorovny, přívodného
potrubí o délce 820 m, egalizační
nádrže a komunikací včetně oplocení.
Doba výstavby je 21 týdnů. Stavbu
realizujeme s technologickou firmou
HST TechnoLogic.

VODNÍ DÍLO
Nechranice

Předmětem stavby je rekonstrukce
krajních polí bezpečnostního přelivu
vodního díla a zvýšení jeho bezpečnosti
a ovladatelnosti. Ocelové konstrukce
krajních polí budou demontovány a
nahrazeny novými klapkami. Doba
výstavby je 2 roky, stavba je prováděna
ve sdružení se třemi technologickými
firmami.

NOVÉ ZAKÁZKY & STAVBY V BĚHU

SMS
MOSTNÍ OBJEKTY
Dálnice D1, BudimírBidovce, Slovensko

V roce 2018 bude SMS dodávat 3 mostní
objekty na dopravní stavbě dálnice
D1, Budimír-Bidovce. Objednatelem je
společnost SKANSKA.

NOSNÍKY
Jažlovice

PREFA PRO dodává 4 nosníky a
2 příčníky na stavbu mostu Jažlovice
vedoucí přes dálnici D1 v km 3,1.
Jedná se o most délky 74,65 m, šířky
8,10 m a o výšce 6,6 m nad terénem.
Most je trvalý spojitý dvoupolový ze 4
prefabrikovaných nosníků z předpjatého
betonu uložených na příčnících.
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Vyrobený objekt je odolný proti vodě,
vnější agresivní vlhkosti, mechanickému
poškození a nárazům, proti požáru
a prohoření. Obvodové stěny mají
požární odolnost 90 minut. Objekty
jsou samonosné, uložení se provádí na
základové pasy, případně základové
patky.

TUNEL EJPOVICE
Ejpovice

PREFA PRO dodává 7 000 m2
obkladových desek tloušťky 15 mm z
HPC pro portál tunelu Ejpovice. Desky
jsou o rozměrech 1 x 1 x 0,015 m a
hmotnosti 35 kg. Objednatelem je
SMP CZ.

VLNOLAMY PRO VODNÍ
DÍLO
Opatovice

PREFA PRO dodává vlnolamy, 410 říms,
které budou umístěny na Vodním díle
Opatovice. Objednatelem je SMP CZ.

ARKO
TECHNOLOGY
KANALIZACE A ČISTÍRNA
ODPADNÍCH VOD
Valaská, Slovensko

SMS bude realizovat kanalizaci a
čistírnu odpadních vod v obci Valaská
na Slovensku. Stavba je realizována ve
sdružení se společnostmi HOCHTIEF
SK a TuCon, kdy SMS je lídrem s 34%
podílem.

DODÁVKA ZÁRUBNÍ A
OPĚRNÉ ZDI A MOSTU
Dálnice D1, Prešov
západ – Prešov jih,
Slovensko

SMS uzavřela dohodu se společností
Doprastav na dodávku zárubní a opěrné
zdi a jednoho mostu na stavbě
dálnice D1 v úseku Prešov západ Prešov.

VÍCEPRÁCE NA STAVBĚ
D3
Žilina, Slovensko
Společnost SMS získala zakázku na
realizaci 5 km protihlukových stěn
na dálnici D3, Žilina Strážov – Žilina
Brodno. Jedná se o stavební objekty
SO278-00, 280-00, N283-00.

PREFA PRO
DODÁVKA
TRAMVAJOVÝCH PANELŮ
Brno
PREFA PRO dodává 18 velkoplošných
tramvajových panelů, které budou
umístěny v ulici Valchařská v Brně.
Objednatelem je společnost FIRESTA.

Most je vetknutý do pilíře a na opěrách
uložený na ložiska, jeho založení je
plošné, niveleta stoupá na Předboř.
Objednatelem je společnost PORR.

TECHNOLOGICKÉ
OBJEKTY
Týniště nad Orlicí Broumov

PREFA PRO realizuje 18 technologických
objektů na trase Týniště nad Orlicí –
Broumov pro objednatele, společnost
EUROVIA CS. Jedná se o 15 reléových
domků pro světelné a traťové
signalizační zařízení a 3 technologické
budovy trafostanice.
Technologické objekty jsou vyráběny
prefabrikovaným systémem z betonu C
35/45 XF4. Objekt je vyrobený jako jeden
celek, tzn. beze spár, samostatná je
pouze stropní deska (v případě sedlové
střechy) nebo střešní deska (v případě
provedení rovné betonové střechy).

průtokoměry jsou instalovány jak na PE
potrubí, tak na nerezové, a to v různých
dimenzích od DN50 až po DN200.
Tento projekt již spěje do finále, a
to za pouhé necelé 4 měsíce včetně
objednávek přístrojů a materiálu
potrubí a zpracování všech stupňů PD
k jednotlivým objektům, kterých je
celkem 65.

PROVEDENÍ KANALIZACE
A INTENZIFIKACE
ČISTÍRNY ODPADNÍCH
VOD
Mikroregion Vláha – Váh
a Němšová, Slovensko
Požadavek na zajištění odvádění
odpadních vod, zkvalitnění jejich
úpravy a zvýšené množství pro jejich
zpracování bylo prvořadým kritériem
pro tuto zakázku. Investorem stavby je
Regionální vodárenská spoločnosť Vlára
– Váh. ARKO TECHNOLOGY dodává,
ve spolupráci s firmou FERRMONT,
technologická zařízení pro intenzifikaci
provozu stávající čistírny odpadních
vod za velmi přísných podmínek
stanovených pro realizaci díla za
provozu. Práce byly zahájeny v září 2017
a dokončení se předpokládá v březnu
2018.

DOPLNĚNÍ A OBNOVA
MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ NA
VODOHOSPODÁŘSKÉM
REKONSTRUKCE
MAJETKU MĚSTA
ÚPRAVNY VODY, II.
Plzeň
ETAPA – FLOKULACE,
ARKO TECHNOLOGY realizuje pro
FILTRACE
investora, město Plzeň, doplnění a
obnovu měřicích přístrojů a přenos
Hrdibořice
naměřených hodnot na centrální
dispečink.

Jedná se o měření průtoků a hladin na
11 čerpacích stanicích odpadních vod,
hladin ve 24 odlehčovacích komorách,
hladin a průtoku ve 4 retenčních
stokách, průtoku na 3 odběrných
místech pro cisterny a měření průtoku
společně s tlakem u celkem 23
redukčních ventilů.
Jsou zde použity indukční a laserové
průtokoměry, ultrazvukové hladinoměry,
snímače tlaku a manometry. Indukční

Záměrem investora stavby, společnosti
Vodovody a kanalizace Prostějov,
je etapová rekonstrukce úpravny
vody v Hrdibořicích, která zásobuje
pitnou vodou obyvatele Prostějovska.
Rekonstrukce bude probíhat za provozu
a bude zachována produkce pitné vody
v maximálním množství 40 l/s při
1. fázi rekonstrukce nebo 50 l/s při
2. fázi rekonstrukce.
Rekonstrukce byla navržena
s ohledem na skutečný stav
železobetonových nádrží, ocelových
konstrukcí a nevyhovující stav
technologického zařízení v úsecích
f lokulace a filtrace, kde bude
provedena kompletní rekonstrukce
stavebních, technologických,
potrubních, elektroinstalačních
a elektrotechnologických částí.
Generálním dodavatelem je společnost
AQUA – STYL.
ARKO TECHNOLOGY zajišťuje
kompletní stavební, elektroinstalační,
elektrotechnologickou a zámečnickou
část realizace díla. Práce byly zahájeny
na konci listopadu 2017 a dokončení je
plánováno na konec května 2018.
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VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE | ZPRÁVY ZE SKUPINY | KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ
ŽIJEME NAŠIMI
STAVBAMI

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Společnost PRŮMSTAV provádí, ve
sdružení M-P-I (Metrostav, PRŮMSTAV
a IMOS Brno), rekonstrukci historické
budovy Národního muzea spolu s
výstavbou nové spojovací chodby. Tuto
nádhernou stavbu, jejíž rekonstrukce
byla zahájena v dubnu 2015 a jejíž
dokončení je plánováno na září 2018,
jsme navštívili společně s kolegy ze
sesterské společnosti SMP CZ a už teď se
těšíme na její prohlídku při dokončení!

Ve skupině VINCI, společnostech skupiny SMP přijímáme naše
spolupracovníky pro jejich způsob práce, stejně tak jako pro jejich
technické kompetence. Máte duši podnikatele, jste zvídaví, umíte
spolupracovat, jste přesvědčeni o tom, že člověk je vždy nadřazen
systémům? Podívejte se už teď na nabídku volných pracovních pozicí!

SMP CZ
kalkulant (m/ž)

Německo a západní Čechy

tesař, zedník,
stavební dělník (m/ž)
celá ČR

vedoucí projektu,
hlavní stavbyvedoucí (m/ž)
střední Čechy
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KALENDÁŘ
UDÁLOSTÍ
Leden

- konference společnosti SMS

Únor

- projednání podrobných ročních
plánů všech společností
skupiny SMP a divizí SMP CZ

Březen

PRŮMSTAV

- vyhlášení vítězů soutěže Cena za
inovaci skupiny SMP

mistr (m/ž)

celá ČR

- konference skupiny SMP,
společnosti SMP CZ

PŘIPRAVME SPOLEČNĚ
BEZPEČNÉ STAVBY

Od 14. do 20. 10. 2017 se
uskutečnil ve společnosti SMP
CZ již 4. ročník Mezinárodního
týdne bezpečnosti VINCI
Construction. Významná
událost z hlediska připomenutí
důležitosti zajištění bezpečnosti
práce.

- iKariéra ČVUT

THE TRAIL BY VINCI
CONSTRUCTION

- The Trail by VINCI Construction

Výzva studentům: PŘEDSTAVTE
SI SVĚT STAVEBNICTVÍ ZÍTŘKA!

Duben

- kariérní den pro dívky Girls Day

DOBRÝ SOUSED

The Trail by
VINCI Construction

Týden bezpečnosti
se zaměřil na organizaci
bezpečnosti staveb při jejich
přípravě.

V České republice žije téměř
70 000 lidí bez domova a 120 000 je
bezdomovectvím ohroženo. Dostat se
na ulici jde rychle, stačí třeba bydlet v
nájemním bytě a onemocnět. Návrat z
ulice není snadný a nepodaří se všem.

The Trail: velká sportovní výzva ve ﬁnále!

VÝHRA
1

Cesta

2 & 3 Předměty s tím spojené

Pro všechny ﬁnalisty:
Přístup k příležitostem stáží a zaměstnání ve VINCI Construction
a získání sportovního vybavení!

www.agorize.com/thetrail
Zápis do 18. března 2018

„K tomuto účelu jsou již dnes vykonávány
důležité kroky. Vyhodnocují se rizika
předpokládaných prací, do technologických
postupů jsou zapracovávány pokyny k
zajištění bezpečnosti práce. Neméně důležité
je sledování skoronehod a nebezpečných
situací, ke kterým jsou pak přijímána
opatření k eliminaci jejich možného
opakování“, říká Jaroslav Houdek,
bezpečnostní technik SMP CZ. V
rámci Týdne bezpečnosti bylo toto vše
připomenuto při návštěvách staveb a
školeních přítomných pracovníků.
Velmi důležitá je příprava a organizace
samotného provádění prací. Provádění
tzv. „prestartů“ je součástí výkonu práce
vedoucích staveb.
Součástí loňského Týdne bezpečnosti
práce byla i křížovkářská soutěž
s tematikou bezpečnosti práce.
Odměněno bylo celkem 10 účastníků
a výhercem soutěže se stala Iveta
Řeháková z SMP CZ.

Zapojte se do mezinárodní kreativní
soutěže a online inovace se
zaměřením na operativní problematiku
stavebního podniku. Jak mají podniky
z oblasti stavebnictví integrovat
nové technologie, rozvíjet se a
přizpůsobovat se tak, aby odpovídaly
očekávání naší společnosti a
zlepšovaly životní rámec? Dejte váš
inovativní pohled na stavbu zítřka,
trvalé stavby nebo město na povrchu i
pod ním.
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17. & 18. května 2018

CASTOR – VÝVOJ CENY
AKCIE VINCI

Společně s kolegy ze společností
PRŮMSTAV a SMP CZ jsme
prostřednictvím sběru oblečení včetně
toho dětského, spodního prádla, dek,
ručníků a léků podpořili ty, kteří neznají
štěstí domova. Za vybranou částku
10 980 Kč bylo pořízeno jídlo, vánoční
balíčky pro lidi bez domova a opuštěné
seniory.

Vybrané týmy navštíví výjimečnou
stavbu VINCI Construction v Asii,
Evropě nebo Latinské Americe, zapojí
se do sportovního utkání v nádherné
přírodě Savojských Alp a získají
přednostní přístup k nabídkám stáží a
zaměstnání.
Více informací o soutěži na:
www.agorize.com/thetrail!

SPOLEČNĚ
E-LETTER SKUPINY SMP
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