
VÝZVA JMÉNEM INKUBÁTOR

 
 
 
MEZINÁRODNÍ TÝDEN 
BEZPEČNOSTI 2018 

11. 10. 2018 jsme otevřeli inkubátor, platformu 
společností skupiny SMP pro setkávání, průzkum  
a podnikání. 

Našimi prvními hosty byli Dana Bérová, startup 
konzultantka a investorka, Michal Kovářík z Fakulty 
stavební, Katedry technologie staveb ČVUT a studentské 
týmy Czechi(de)a (Jakub Starosta, Lucie Stupková a Jakub 
Volf ) a CTU Rangers (Tomáš Košatka, Karolína Pechlátová a 
Jan Sládeček). 

Přednášky otevřely téma inovací a jejich zavádění ve 
firmách. Sdí leli jsme osobní zkušenosti a zrození rozhodnutí 
začít realizovat své sny a vize. Se studenty jsme díky jejich 
projektům robotického čističe a bednicích kostek nahlédli 
do budoucnosti stavebnictví. 

Jaké jsou potřeby lidí? Jak vývoj společnosti ovlivní 
naše profese? Chcete se stát aktivními tvůrci 
naší společné budoucnosti? Sledujte dění v našem 
inkubátoru. Je tu pro vás! 
 
   Zveme vás na další inkubační setkání: 
   28. 11. 2018 - 14h00 - Vyskočilova 1566, Praha 4 
   CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA A EKOLOGICKÁ ŘEŠENÍ  

Máte projekt, který chcete realizovat a stát se 
vnitrofiremním podnikatelem? Využijte podpory při 
jeho uvedení do praxe. 
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STOP

???

Pátý Mezinárodní týden bezpečnosti 
byl věnován stavebnímu programu 
„STAVĚT BEZPEČNĚ“. Stavět 
bezpečně spočívá v aplikaci série etap. 

Tou první je SAFETY IN DESIGN. 
To znamená začlenit bezpečnost do 
našich úvah v koncepci nástrojů, 
metod výstavby, přístupových 
cest, tak aby byla součástí od fáze 
koncepce. 

Druhá etapa spočívá v přípravě 
postupů tak, aby všechny 
naše činnosti byly prováděny 
jednoduchými, jasnými způsoby, 
které můžeme sdí let s našimi týmy. 
Chví le sdí lení těchto postupů to je 
PRETASQUE. Důležitý okamžik, kdy 
postupy vysvětlujeme poprvé, na 
začátku nového pracovním úkonu. 
Sdí líme rizika, vysvětlení, cí le výroby 
z pohledu výkonu, „cí lového dne“, 
kterého máme na našich stavbách 
dosáhnout. 

Každý den, před započetím každé 
práce, začínáme s PRESTART 
MÍTINKEM. Okamžik, kdy si 
zopakujeme práci, úkoly, rizika s tím 
spojená, cí le výroby tak, aby lidé v 
týmu sdí leli jak rizika, tak cí le dne. 
Stavět bezpečně je zakončeno právem 
STOP. To je jednak právo, ale zejména 
povinnost se zastavit. Zastavit se v 
případě, kdy opouštíme postup, kdy 
jsme nepochopili právě prováděný 
úkol nebo kdy se na stavbě objevila 
nová událost. 

Pokud se opakovaně zastavíme při 
nějakém úkonu, je tam problém 
ergonomie, problém výroby, problém 
bezpečnosti, který je potřeba vyřešit. 
Předejte problém oddělení metod, 
vedení stavby, projekční kanceláři… 

Přejeme vám všem pracoviště bez 
nehod.     
 

13.-19. 10. 2018
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První fáze 
„od myšlenky k projektu“ 

Nápad
Podám přihlášku do inkubátoru. Inkubátor 
provede předvýběr projektů, které odpovídají 
jeho oblastem působnosti.

Prezentace
Můj nápad byl vybrán. Připravím si prezentaci, 
kterou představím před výběrovou komisí.

První výběrová komise
Představuji svůj projekt před výběrovou
komisí.

Projekt
Můj nápad byl vybrán. Za podpory 
kouče se zapojuji do přípravného procesu 
pro vypracování obchodního projektu. 

Druhá fáze
 „od projektu

 k obchodní příležitosti“
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Akcelerace projektu
Projekt představuji před rozhodčí komisí, 
která hodnotí vhodnost vytvořit z mého 
projektu obchodní příležitost.

Obchodní příležitost
Z mého projektu se stala obchodní 
příležitost. Stal se buď startupem, novou 
(interní) obchodní jednotkou nebo novou 
aktivitou v již stávající obchodní jednotce.



ARKO TECHNOLOGY

NOVÉ ZAKÁZKY & STAVBY V BĚHU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODERNIZACE 
VODOHOSPODÁŘSKÝCH 
OBJEKTŮ  
HORNÍ BEČVA, MEČŮVKA 
 
ARKO TECHNOLOGY bude pro 
obec Horní Bečva modernizovat 
vodohospodářské objekty zásobující 
pitnou vodou samotnou obec a okolí. 
Vodohospodářské objekty pro odběr 
surové vody, její úpravu na pitnou vodu 
a akumulaci pitné vody jsou umístěny 
v katastrálním území obce Horní Bečva, 
v lokalitě Mečůvka. Zařízení se nachází 
ve Zlínském kraji, na východ od Rožnova 
pod Radhoštěm. Účelem modernizace 
technologie a stavební části je 
intenzifikace technologie úpravy pitné 
vody a opravy stavebních objektů.  
 

KANALIZACE A ČISTÍRNA 
ODPADNÍCH VOD 

ŘEPIŠTĚ
ARKO TECHNOLOGY začala realizovat 
zakázku vybudování kanalizace a 
čistírny odpadních vod v obci Řepiště, 
včetně napojení obyvatel obce, opravy 
komunikací mimo trasy splaškové 
kanalizace a původní jednotné 
kanalizace. Termín dokončení je 
stanoven na září 2019. 

 

 
 
 
 
INTENZIFIKACE  
A REKONSTRUKCE 
ČISTÍRNY ODPADNÍCH 
VOD 
MĚŘÍN 
 
ARKO TECHNOLOGY provádí 
rekonstrukci a intenzifikaci čistírny 
odpadních vod v městysi Měřín, v Kraji 
Vysočina. V Měříně je provozována 
jednotná stoková síť typického 
uspořádání – většina je gravitační, 
lokální části jsou přečerpávány směrem  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do stokové sítě. Ta je ve městě funkční. 
Na městskou čistírnu by se nově měla 
připojit stoková síť z obce Stránecká 
Zhoř.  
Kapacita intenzifikované čistírny 
odpadních vod se zvýší ze současných 
2 150 EO na 3 565 EO. Rekonstrukce 
řeší nevyhovující hrubé předčištění, 
stavební a strojnětechnologické 
vystrojení biologického stupně, 
neschopnost účinně ovlivňovat a řídit 
odstraňování nutrientů. Předmětem 
plnění je i účast na zkušebním provozu 
po dobu 6 měsíců.     
 
 
 
 
 
 
 

DODÁVKA A MONTÁŽ 
PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE 
NOSNÉ KONSTRUKCE 
D11, SMIŘICE – JAROMĚŘ 
 
FREYSSINET CS získal zakázku na 
realizaci 6 mostů na novém úseku 
dálnice D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří. 
Jedná se o kompletní dodávku a montáž 
předpínací výztuže nosné konstrukce. 
Začátek prací je plánován na květen 
2019 s termínem dokončení v červnu 
2021. Klientem je společnost PORR.    
 
 
 
 
 
 
 
 

VYBUDOVÁNÍ 
PROMĚNNÉHO 
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
NA SILNICI I/56  
FRÝDEK-MÍSTEK 
 
OK Třebestovice realizuje zakázku na 
dodávku a osazení ocelových portálů 
dopravního značení. Konkrétně se jedná 
o 6 dvojnosníkových poloportálů s 
vyložením maximálně 8,8 m  
a 2 jednostojkové portály dopravního 
značení. Portály jsou již vyrobeny a 
termín dokončení byl plánován do 
poloviny listopadu. Dodávka  
OK Třebestovice obsahuje i provedení 
železobetonových základových patek, 

které pro nás realizuje FREYSSINET CS. 
Zadavatelem je společnost AŽD Praha.

VÝROBA OCELOVÝCH 
NOSNÍKŮ PRO 
ŽELEZNIČNÍ MOST  
PRAHA 
 
OK Třebestovice vyrábí ocelové 
nosníky pro železniční most přes ulici 
V Korytech, v ev. km 8,295 na traťovém 
úseku Praha-Hostivař-Praha hlavní 
nádraží. Dvě nosné konstrukce jsou 
navrženy jako železobetonové desky se 
zabetonovanými ocelovými nosníky. 
Každá z nich je tvořena 15 svařovanými 
nosníky s proměnnou výškou stojiny 
(délka 21,8 m; hmotnost 8 t). Celková 
dodávka činí cca 242 tun. První etapa se 
začala na stavbě montovat v září 2018  
a práce na 2. etapě začnou v květnu 
2019. Zakázka je realizována pro SMP CZ. 

MODERNIZACE TRATI 
NEMANICE-ŠEVĚTÍN  
DYNÍN 
 
OK Třebestovice dokončila montáž první 
etapy mostu na trati Nemanice-Ševětín. 
Most o celkové hmotnosti 60 tun byl 
osazován na opěry vcelku za pomoci 
autojeřábu o nosnosti 250 t.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKONSTRUKCE 
HISTORICKÉ BUDOVY 
NÁRODNÍHO MUZEA  
PRAHA 1 
 
24. 9. 2018 byly úspěšně zkolaudovány 
prostory historické budovy Národního 
muzea, ve kterých bude instalována 
výstava ke 100. výročí založení 
republiky. Část muzea se tak slavnostně 
otevře veřejnosti. Kompletní dokončení 
Národního muzea je plánováno na jaro 
2019.

V současné chví li se provádějí 
dokončovací a kompletační práce, 
realizují se komunikace v okolí budovy,  
revitalizují se Čelakovského sady, 
f inišují restaurátorské práce.  Fasády 
a střecha jsou dokončeny, kompletně 
je zdemontováno fasádní lešení. 
V interiérech se místně dokončují 
povrchy podlah, osazují se dveře, 
dokončují se povrchy stěn. 

 

 
PŘESTAVBA 
ADMINISTRATIVNÍ 
BUDOVY NA HOTEL 
PRAHA 1 
 
PRŮMSTAV provádí přestavbu, 
rekonstrukci bývalé administrativní 
budovy na hotel kategorie 4* plus. 
Budoucí hotel bude mít 54 pokojů,  
7 nadzemních a 1 podzemní podlaží. 
Realizují se zemní práce, monolitické 
ocelobetonové konstrukce stropů 
nad 3. až 6. nadzemním podlažím 
v objektu B, zděné příčky, dozdívky 
na nosných a obvodových stěnách, 
střešní plášť, izolace spodní stavby, 
kontaktní zateplovací plášť fasády 
a suterénních stěn a soklu, úprava 
historické fasády objektu A, podlahy, 
vnitřní dveře, dřevěné, prosklené 
zámečnické, truhlářské  a ostatní 
konstrukce, omítky a malby, úprava 
povrchů, vytápění, vzduchotechnika, 
zdravotechnika, silnoproud, slaboproud, 
požárněbezpečnostní řešení stavby, 
elektrická požární signalizace a 
evakuační rozhlas, měření a regulace, 
gastro a část interiéru, dodávka 
a montáž výtahů. Zákazníkem je 
společnost Sapanova. Smlouva byla 
podepsána v červnu 2018, práce byly 
zahájeny v červenci a jejich dokončení je 
plánováno na květen 2019. 

PRŮMSTAV

>
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FREYSSINET CS

PREFA PRO
KABELOVÉ ŽLABY  
A ŠACHTY 
BRNO 
 
PREFA PRO získala zakázku na 
realizaci kabelových žlabů a šachty 
pro železniční stanici Brno hlavní 
nádraží. Objednatelem je EUROVIA, 
investorem Správa železniční 
dopravní cesty. 
 

OBLOUKOVÝ MOST 
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 
 
PREFA PRO bude realizovat pro 
objednatele, společnost EUROVIA,  
a investora stavby, Správu železniční 
dopravní cesty, prefabrikovaný 
obloukový most Sd profilu v délce  
40 m pod jednokolejnou tratí v 
Novém Městě nad Metují.  

OK Třebestovice

>

>



 
 
 
 
 
 
 

REKONSTRUKCE 
KANALIZACE  
A VODOVODU 
BYSTŘANY U TEPLIC 
 
SMP CZ začala v říjnu pracovat (v ulici  
Na Hradčanech) na rekonstrukci 
kanalizace DN 250 a 300 v délce 332 m 
z důvodu odvedení odpadních vod do 
čistírny odpadních vod a vodovodního 
řadu v délce 267,5 m za účelem zásobování 
obyvatel pitnou vodou. Stavba je 
prováděna společně se společností 
Infratech a má být dokončena v prosinci 
2018.

REKONSTRUKCE 
VODOVODU 
HAMR U LITVÍNOVA 
 
SMP CZ začala v říjnu provádět 
rekonstrukci vodovodů v ulicích  
Na Kopci, Hamerská v Hamru u Litvínova 
v celkové délce 752 m pro zajištění 
spolehlivého zásobování obyvatelstva 
pitnou vodou. Termín dokončení stavby 
je plánován na září 2019, v letošním roce 
proběhnou práce na řadu 1 a 2.

 

REKONSTRUKCE 
VODOVODU  
A KANALIZACE 
CHOMUTOV A LITVÍNOV 
 
V červnu 2018 byla předána rekonstrukce 

NOVÉ ZAKÁZKY & STAVBY V BĚHU
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SMP CZ

vodovodu a kanalizace v ulici  
U Zámeckého parku v Litvínově, v září 
2018 vodovodu a kanalizace v Husově 
ulici v Chomutově.  
 
 

REKONSTRUKCE 
VODOVODU  
A KANALIZACE 
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 
 
SMP CZ dokončuje rekonstrukci 
vodovodu a kanalizace v ulici Sadová, 
včetně vyhnívacích nádrží a čistírnou 
odpadních vod v Klášterci nad Ohří. 
Předpokládaný termín dokončení je  
v lednu 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKONSTRUKCE 
VODOVODU  
A KANALIZACE 
MOST A ÚSTÍ NAD LABEM 
 
 
SMP CZ provádí rekonstrukci 
vodovodu a kanalizace v Mostě, 
v ulicích Ke Skále a Na Výšině. 
Z důvodu nepředpokládaného výskytu 
skalního podloží v trase výkopu 
byla stavba v červnu přerušena, 
práce byly obnoveny koncem srpna 
s prodloužením termínu dokončení 
v listopadu 2018.

Kanalizace a vodovod v Ústí nad 
Labem prochází rovněž rekonstrukcí. 
Stavba je rozdělena na dvě etapy. 
1. etapa zahrnuje práce v ulicích 
Čelakovského a Příkopy a její 
dokončení se předpokládá v prosinci 
2018. Druhá etapa bude realizována 
v roce 2019. 

ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNA 
ODPADNÍCH VOD 
PRAHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 18. 9. 2018, po třech letech 
od slavnostního zahájení stavby 
Nové vodní linky projektu Celková 
přestavba a rozšíření Ústřední čistírny 
odpadních vod v Praze na Císařském 
ostrově, byla výstavba dokončena  
a byl zahájen patnáctiměsíční 
zkušební provoz. 

Stavbu provádělo sdružení  
ÚČOV Praha, kde SMP CZ bylo 
vedoucím účastníkem a dalšími členy 
byly společnosti Hochtief CZ,  
Suez International a WTE 
Wassertechnik. Investorem stavby je 
hlavní město Praha prostřednictvím 
Odboru strategických investic 
a správcem stavby je Pražská 
vodohospodářská společnost.

Nová vodní linka je navržena jako 
kaskádová aktivace s regenerační 
nádrží vratného kalu a s třetím 
stupněm čištění. Celková kapacita 
biologicky vyčištěné vody je až  
4,1 m3/s. 

Účelem projektu je zajistit významu 
města odpovídající úroveň čištění 
odpadních vod v souladu s normou EU 
na kvalitu odtoku a zajistit co nejvyšší 
přínos ke zkvalitnění životního 
prostředí. Rovněž je nutné zabezpečit 
nepřetržité čištění odpadních vod i v 
průběhu budoucích stavebních prací 
na rekonstrukci stávající ústřední 
čistírny odpadních vod, která se 
v současnosti připravuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>
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DOSTAVBA 
ADMINISTRATIVNÍ 
BUDOVY SOUTH POINT  
PRAHA 4 
 
PRŮMSTAV provádí dostavbu 
administrativní budovy South Point 
mezi 6. až 12. nadzemním podlažím. 
Jedná se o kompletní stavební práce 
v sociálních zařízeních, dodávky profesí 
a specializací, úpravy vnitřních povrchů 
stěn a podlah, sádrokartonové příčky, 
dodávku a osazení dveří, podhledy, 
zdvojené podlahy, dlažby a obklady, 
malby stěn a stropů, zástěny WC, 
instalace silnoproudu 
a slaboproudu, technické zařízení 
budov a dokončovací práce. Zákazníkem 
je AMA development. Smlouva byla 
podepsána v červnu 2018 a předání dí la 
je plánováno na prosinec 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKONTRUKCE  
A DOSTAVBA BYTOVÉHO 
DOMU 
PRAHA 1 
 
PRŮMSTAV realizuje dodávku a montáž 
monolitických železobetonových 
konstrukcí včetně protiotřesových 
izolací bytového domu. Objednatelem je 
společnost AVERS. Práce byly zahájeny 
v srpnu 2018, datum dokončení  
a předání díla je stanoven na březen 2019 

RIVER PARK MODŘANY 
PRAHA 12 
 
Společnost PRŮMSTAV začíná realizovat 
hrubou stavbu bytových domů  
F a G. Jedná se o dodávku a montáž 
založení stavby na velkoprůměrových 
pilotách, provedení monolitických 
železobetonových konstrukcí bytového 
domu F (18 bytů) s 12 nadzemními 
podlažími a domu G (132 bytů) se  
14 nadzemními podlažími. Oba bytové 
domy jsou na společné podnoži se  
3 podzemními podlažími, ve kterých 
se nacházejí garáže a technologické 
prostory. Dodávka zahrnuje provedení 
opěrných stěn a vypracování prováděcí 
dokumentace u statické části. 
Zákazníkem je společnost  
Madidou Trade. Stavební práce začaly 
v říjnu 2018 a termín dokončení je 
naplánován na květen 2020. 
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VÝSTAVBA MOSTU 
V ULICI V KORYTECH 
OPTIMALIZACE 
TRAŤOVÉHO ÚSEKU 
PRAHA-HOSTIVAŘ – 
PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 
PRAHA 
 
SMP CZ realizuje, jako člen sdružení 
Metrostav, Swietelsky Rail CZ,  
SMP CZ – Hostivař II, přemostění ulice 
V Korytech. Jedná se o dva souběžné 
trvalé železniční mosty pro nové 
koleje 101, 102, 201, 202. Původní tři 
ocelové plnostěnné nýtované mosty se 
postupně snášejí a jsou nahrazovány 
dvěma železobetonovými deskovými 
mosty se zabetonovanými nosníky. 
Pro zakládání bude vybudována nová 
spodní stavba spočívající na hlubinném 
založení z velkoprůměrových pilot. Po 
dobu výstavby bude vždy jeden most 
v provozu, a tak jsou pro zajištění 
stavebních jam navrženy kotvené 
záporové a mikropilotové stěny.   
Staticky se jedná o jedno prosté pole 
projektované jako rozpěrák. Mezi mosty 
je navrženo zrcadlo šířky 0,75 m, po 
zaizolování mostovky je na mostech 
průběžné kolejové lože. Opěry jsou 
monolitické masivní se základem, 
křídla jsou rovnoběžná železobetonová 
vzájemně od opěr oddilatovaná. 

V současnosti se realizuje první etapa 
projektu, kdy se dokončuje výstavba 
obou opěr a začnou se připravovat 
podpěrné konstrukce pro montáž 15 
ocelových nosníků nosné konstrukce. 
Ty vyrobila společnost OK Třebestovice. 
Nosníky se budou montovat ve výluce 
na sousední provozované koleji na konci 
září 2018.

1. etapa má být dokončena a předána 
pro zřízení kolejového svršku v listopadu 
2018. V příštím roce se má realizovat  
2. etapa demolice původního a výstavba 
nového mostu. Kompletní dokončení 
na tomto úseku proběhne na konci celé 
stavby v roce 2021. 

Od příštího roku se začne s demolicí  
a výstavbou železničního mostu  
v ev. km 182,741 v ulici  Bartoškova, 
která je rozdělena do 3 etap a bude 
dokončena v roce 2021.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKONSTRUKCE MOSTU  
RUDOLICE 
 
SMP CZ zahájila pro statutární město 
Most rekonstrukci mostu do Rudolic.  
Ta spočívá v demolici a výstavbě nového 
silničního mostu přes trojkolejnou 
elektrif ikovanou železniční trať, řeku 
Bí linu a místní pozemní komunikace. 
Nová nosná konstrukce bude tvořena 
monolitickou předpjatou trámovou 
konstrukcí zřizovanou na pevné skruži. 
V místě nad tratí bude nosná konstrukce 
montována z prefabrikovaných trámů 
zhotovených v předešlém poli. Veškeré 
práce v blízkosti kolejiště a nad tratí 
budou probíhat během nočních výluk 
železnice. Stavba je realizována ve 
sdružení se společností SILNICE GROUP 
a její realizace je plánována do konce 
června 2019. V současné době probíhá 
demolice stávající nosné konstrukce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODSTRANĚNÍ VÝUSTI  
A ODVEDENÍ ODPADNÍCH 
VOD 
RUMBURK 
 
Společnost SMP CZ převzala v srpnu 2018 
od investora, Severočeské vodárenské 
společnosti,  staveniště k odstranění 
výusti a odvedení odpadních vod z části 
Rumburku, Jiříkovské ulice, kanalizační 
sítí do čistírny odpadních vod ve 
Varnsdorfu. Součástí díla je provedení 
rekonstrukce vodovodu v ulici Barvířská 
a protlak DN 800 délky 20,5 m pod 
železniční tratí Bakov nad Jizerou – 
Rumburk - Jiříkov. Termín dokončení 
stavby je plánován na prosinec 2018. 

NOVÁ LÁVKA ZDOBÍ 
MĚSTSKÝ PARK  
STŘÍBRO 
 
V pátek 28. 9. 2018 byla slavnostně 
otevřena nová lávka v městském parku 
ve Stříbře. Místní jí pojmenovali „Lávka 
Svatováclavská“. Ocelová konstrukce 
byla montována pomocí lesní lanovky, 
z důvodu náročného, nepřístupného 
terénu. Autorem realizační dokumentace 
byla technická skupina SMP. Realizace 
proběhla za velké spokojenosti 
zadavatele a trvala necelé 3 měsíce.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍCEÚČELOVÝ 
SPORTOVNÍ AREÁL SE 
ZÁKLADNÍ ŠKOLOU 
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SLOVENSKO 
 
Společnost SMS získala zakázku na 
realizaci železobetonové lávky pro 
přístup z přilehlé komunikace  
do budovy základní školy v Banské 
Štiavnici. Součástí je realizace ramp, 
schodiště, osvětlení, zábradlí 
 a opěrných železobetonových 
monolitických zdí. Práce byly zahájeny 
v červenci, dokončení je plánováno na 
prosinec 2018. 
 
 

ZPEVNĚNÍ POVRCHU 
DŘEVOSKLADU 
LEDNICKÉ ROVNÉ, SLOVENSKO 
 
SMS realizuje zpevnění plochy 
dřevoskladu a gravitační vodotěsnou 
dešťovou komunikaci se záchytnými 
žlaby. Srážkové vody budou ústit do 
dešťové kanalizace, která je odvede pro 
čištění do odlučovače ropných látek. 
Takto upravená voda bude svedena 
gravitační dešťovou kanalizací do řeky 
Lednice. Zakázka zahrnuje přeložení 
vysokého napětí elektrického vedení 
do podzemního kabelového žlabu. 
To umožní lepší využití manipulační 
plochy celého dřevoskladu. Investorem 
a objednatelem jsou Lesy Slovenské 
republiky. Práce začaly v červnu  
a termín dokončení je plánován na 
prosinec tohoto roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKONSTRUKCE  
A ROZŠÍŘENÍ LESNÍ 
CESTY  
ORAVSKÁ LESNÁ, SLOVENSKO 
 
SMS provádí rekonstrukci lesní cesty 
Tanečník v pohoří Oravské Beskydy,  
v katastrálním území obce Oravské 
Lesné. Stávající vozovka je zpevněna 
živicí, jsou na ní vyjeté koleje  
a v některých místech jsou viditelné 
praskliny. Po dokončení prací – vyčištění 
příkopů, propustí, provedení výhybek, 
odstavných ploch, nových vozovkových 
vrstev s krajnicemi - bude cesta 
jednopruhová, obousměrná a umožňující 
celoroční provoz. Cesta zpřístupňuje 
lesy Zákamenné a prochází katastrálním 
územím obce Oravská Lesná. Smlouva 
byla podepsána s Lesy Slovenské 
republiky s termínem dokončení 
v prosinci 2018.  
 

Základní parametry mostu: 
20 m délka přemostění                                 
41,15 m délka mostu                                                   
22,40 m délka nosné konstrukce           
21,20 m rozpětí polí                                                
kolmý, 90° šikmost mostu                   
6,46 m výška mostu nad terénem 
2 x 11,36 m volná šířka mostu                                   
24,55 m šířka mostu                                                         
1,96 m k temeni kolejnice stavební výška                         
SUDOP Praha projektant                                           
Správa železniční dopravní cesty investor  

>

>
>
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SMS

REKONSTRUKCE 
VODNÍHO DÍLA 
RAČKOVÁ 
PRIBYLINA – RAČKOVA DOLINA, 
SLOVENSKO 
 
SMS začala v červnu tohoto 
roku provádět stavební úpravy 
vodního dí la na toku Račková. 
Cí lem je zastavit destruktivní 
procesy provedením kompletní 
rekonstrukce, zajistit funkčnost a 
bezpečnost přehrady. Práce začaly 
v červnu postupným odstraňováním 
dřevin. Po odvodnění vývaru 
a převedení potoku dojde 
k rekonstrukci přehrady s termínem 
dokončení v prosinci 2018. 
Objednatelem jsou Lesy Slovenské 
republiky. 

>

>



ZPRÁVY ZE SKUPINY & SPOLEČNOSTÍ

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
OK Třebestovice 
LAKÝRNÍK (m/ž) 

MISTR STROJNÍ VÝROBY (m/ž) 

REFERENT NÁKUPU (m/ž) 

SVÁŘEČ/ZÁMEČNÍK (m/ž) 

 
PREFA PRO 
STROJNÍ ZÁMEČNÍK (m/ž) 

TESAŘ, TRUHLÁŘ (m/ž) 

 

PRŮMSTAV 
ASISTENT STAVBYVEDOUCÍHO (m/ž) 

ELEKTRIKÁŘ (m/ž) 

MISTR (m/ž) 

PŘÍPRAVÁŘ (m/ž) 

 

SMP CZ 
DĚLNICKÉ POZICE - celá ČR 

KALKULANT (m/ž) - západní Čechy 

MISTR (m/ž) - západní Čechy 

PŘÍPRAVÁŘ (m/ž) - střední Čechy 

PROJEKTANT OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ (m/ž) - Praha 

PROJEKTANT POZEMNÍCH STAVEB (m/ž) - západní Čechy 
SPECIALISTA TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ  (m/ž) -  
Praha, střední Čechy 

STAVBYVEDOUCÍ (m/ž) - střední a západní Čechy 

 

SMS 
ROZPOČTÁŘ, PŘÍPRAVÁŘ (m/ž) - Slovensko  

KALENDÁŘ 
ŘÍJEN 
 
11. 10. 2018  
Inkubátor: Kickoff 
 
13.-19. 10. 2018  
Mezinárodní týden bezpečnosti 2018

18. 10. 2018 
Drakiáda PRŮMSTAV, SMP CZ 
 

LISTOPAD 
 
13. 11. 2018 
Výběrová komise Nadace VINCI  
 
15. 11. 2018 
Setkání patronek a patronů  
Nadace VINCI

26. 11. - 7. 12. 2018 
Sbírka Dobrý soused

28. 11. 2018  
Inkubátor: Cirkulární ekonomika  
a ekologická řešení 
 
29. 11. 2018  
ČVUT: Technický čtvrtek 
 

PROSINEC 

 
4. 12. 2018 
Snídaně pro dobrou věc 
Mikulášská besídka PRŮMSTAV, SMP CZ 
 
19. 12. 2018 
Vánoční večírek PRŮMSTAV, SMP CZ       
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15. LETNÍ SPORTOVNÍ HRY  
12.-13. 9. 2018: 131 sportovkyň a sportovců se sešlo 
na 15. sportovních hrách skupiny SMP. Badminton, 
fotbal, jógu, mölkky, nohejbal, squash, stolní tenis, 
tenis a volejbal jsme v letošním ročníku rozšířili 
o nabídku freschkruháče, meditaci k srdci a chůzi 
na chůdách. Medaile si odneslo 72 sportovních 
nadšenců. Všem blahopřejeme!  

>

CASTOR INTERNATIONAL 2018 

JSME STRATEGICKÝM 
PARTNEREM ČVUT  
SMP CZ je strategickým partnerem Fakulty 
stavební Českého vysokého učení technického. 
11. října podepsali děkan Fakulty stavební Jiří 
Máca a generální ředitel SMP CZ Martin Doksanský 
smlouvu o strategické spolupráci.

Po úspěchu studentské soutěže Trail by VINCI 
Construction je to další krok ve spolupráci mezi 
fakultou, respektive  studenty a společností  
SMP CZ.  
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