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REKONSTRUKCE
ŽELEZNIČNÍHO MOSTU NA TRATI
PŇOVANY-BEZDRUŽICE
přehrada Hracholusky

SMP CZ: 17. a 18. března proběhl
důležitý krok v rekonstrukci téměř
sto let starého železničního mostu
přes hracholuskou přehradu, kde
SMP CZ ve sdružení s MCE Slaný
přetočily poslední ze tří ocelových
konstrukcí, které se na mostě
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Výměna tří hlavních nýtovaných
ocelových příhradových polí staré
nosné konstrukce probíhala
unikátním způsobem montáže.
Nová nosná konstrukce
o hmotnosti 181 tun za jedno pole
se kompletně smontovala na
předpolí na montážní plošině
a provedla se protikorozní ochrana.
Nejprve příčně a následně podélně
se pak pomocí speciálního rámu na
teflonech v obrácené poloze
břichem vzhůru vysunula nad
budoucí místo trvalého osazení.
Zde se vysokopevnostními tyčemi
prostřednictvím roznášecího roštu
stará i nová konstrukce spojily
mostovkami k sobě, obě se pomocí
kompletně měnily. Tato technologie lisů nadzvedly a na konci uchytily
je evropským unikátem. Rekondo speciálně pro tento účel
strukce mostu se týkala výměny
vyrobených půlených otáčedel
staré nevyhovující nosné konstruk- opřených o úložné prahy pilířů.
ce na přechodu trati přes vodní tok Pomocí hydraulických lisů pak
Mži ve výšce cca 38 metrů nad
došlo k postupnému otočení obou
běžnou provozní hladinou
sepnutých konstrukcí o 180° do
hracholuské přehrady. Jedná se
polohy nová dole, stará nahoře. Obě
o most o 5 polích, z nichž dvě krajní konstrukce se poté od sebe
pole jsou kamenná klenbová a tři
rozeply, stará se vysunula zase
vnitřní pole jsou shodné ocelové
břichem vzhůru na předpolí, kde se
nýtované příhradové konstrukce
rozdělila na transportní kusy a nová
s horní prvkovou mostovkou
se spustila na nová kalotová ložiska
s rozpětím 3,6 x 57 metrů.
a usadila do definitivní polohy.

UDÁLOST — Rekonstrukce železničního mostu na trati Pňovany-Bezdružice

Reportáž z otáčení mostu ke shlédnutí zde: https://vimeo.com/317918118
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ARKO TECHNOLOGY

KANALIZACE
A ČISTÍRNA
ODPADNÍCH VOD
Nitrianske Pravno, Slovensko

Předmětem zakázky je odkanalizování obce Nitrianske Pravno na
Slovensku s následným čištěním
v čistírně odpadních vod. Společnost ARKO TECHNOLOGY zde
zajišťuje dodávku, montáž
a zprovoznění části strojnětechnologické a elektrotechnologické, měření a regulaci včetně
automatizovaného systému řízení
technologických procesů.
Odkanalizování bude řešeno
gravitační splaškovou kanalizací.
Na překlenutí výškových terénních
rozdílů v obci jsou navrženy dvě
čerpací stanice. Odpadní vody
budou přiváděny stokou A do
čerpací stanice A a odtud povedou
do nové čistírny odpadních vod,
která je situována v extravilánu
obce.
Čistírna odpadních vod je
zrealizovaná jako dvojlinková
z důvodu přizpůsobení se
skutečnému zatížení a provozu.
Čistírna se skládá ze vstupní
čerpací stanice A, mechanického
předčištění, denitrifikační, aktivační
a dosazovací nádrže, kalového
hospodářství, dmychárny, čerpací
stanice B, vnitřní kanalizace,
přijímací stanice fekálií a měrného
objektu na odtoku. Většina
technologického zařízení čistírny je
umístěna v zastřešeném sdruženém objektu čištění.

Surová voda ze stávajících vrtů
a z nového zdroje L101 bude
upravována na nově navržené
technologické lince úpravny vody
situované v budově čerpací stanice
Káraný
Jezeřany. Toto řešení výrazně
přispěje k pokrytí nedostatečného
množství kvalitní pitné vody pro
Předmětem zakázky je obměna
zásobené obce. Navržená úpravna
čerpací stanice IV. Benátky.
vody má vlastní zdroj surové vody,
V budově bude osazeno nové
kterou vlastními technologiemi
technologické zařízení, rekonstruo- upraví na vodu pitnou.
váno strojní zařízení sběrné studny
a provedeno napojení nové
technologie na stávající rozvody,
nové elektrické napájení, ovládání
a signalizace zařízení čerpací
stanice, realizován nový systém
řízení technologického procesu.

REKONSTRUKCE
TECHNOLOGIE
ÚPRAVNY VODY

REKONSTRUKCE
ÚPRAVNY VODY
Loděnice

Předmětem plnění jsou stavební
a technologické práce v rámci
vodohospodářské infrastruktury
obce Loděnice, které povedou
k zajištění zásobování obyvatelstva
pitnou vodou pro oblastní vodovod
Jezeřany-Maršovice. Kapacita
a kvalita stávajícího zdroje vody je
v současné době nedostačující,
proto bylo rozhodnuto, že dojde
k vybudování nové technologické
linky úpravny vody a zároveň bude
z důvodu nedostatku vody
proveden vrt L101, který se bude
nacházet přibližně 225 metrů od
čerpací stanice v katastrálním
úřadu Loděnice, v sousedství
stávajících vrtů L1 a L3.

FREYSSINETS CS

REALIZACE
PŘEDPÍNACÍHO
SYSTÉMU
FREYSSINET
dálnice D6

FREYSSINET CS připravuje dodávku
a montáž svého předpínacího
systému, který bude instalován na
mostních konstrukcích na dálnici
D6, na obchvatu Lubence a na
silnici I/21 v úseku TrstěniceDrmoul. Celkem zde bude
zabudováno cca 200 tun
předpínací výztuže. Realizace je
plánována od března 2019 do
srpna 2020. Práce budou
prováděny pro společnost SMP CZ.
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PILOTOVÉ STĚNY
V KILOMETRU 41
DÁLNICE D6
obchvat Řevničova

zesílení nosné konstrukce externím
předpětím – volnými kabely.
Rekonstrukce mostu je rozdělena
do tří základních etap. Realizace
projektu je naplánována od března
2019 do srpna 2021.

Společnost FREYSSINET CS získala
zakázku na realizaci obkladu
pilotové stěny z krabicových
prefabrikátů s protihlukovou
úpravou a s dodatečným přikotvením prefabrikátů k pilotové stěně.
Celkem zde bude uloženo přes
6 500 prefabrikátů. Délka stěny je
v součtu 575 metrů s výškou
cca 8 metrů. Výroba prefabrikátů,
kterou zajišťuje PREFA PRO, byla
zahájena na začátku února 2019.
Jejich montáž proběhne v červenci
a srpnu 2019. Práce jsou prováděny
pro Metrostav.
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OPTIMALIZACE
TRAŤOVÉHO
ÚSEKU PRAHAHOSTIVAŘ –
PRAHA HLAVNÍ
NÁDRAŽÍ
Praha

PRŮMSTAV

úsek 2 Mirošovice–Hvězdonice

BYTOVÝ AREÁL
EKOREZIDENCE
HODKOVIČKY

V rámci modernizace dalšího úseku
nejvytíženější české dálnice bude
společnost FREYSSINET CS
realizovat rekonstrukci mostu pod
evidenčním číslem D1-034
v kilometru 27,453 úseku dálnice
Mirošovice-Hvězdonice.
Jedná se o dvě samostatné
konstrukce, každá o délce
cca 463 metrů. Těžiště předmětu
plnění této strategické zakázky se
nachází v sanaci nosné konstrukce
včetně její spodní stavby, realizaci
nových nadbetonávek, výměně
a dodávce nových ložisek,
dilatačních závěrů a dodatečném

Společnost PRŮMSTAV získala
zakázku výstavby bytového
projektu Ekorezidence v Praze 4 –
Hodkovičkách. Jedná se zejména o
realizaci bytového domu (sekce A1,
A2, B), kompletní technické zařízení
budovy, přípojky splaškové
a dešťové kanalizace, vody a plynu,
hrubé a čisté terénní úpravy,
komunikace a zpevněné plochy,
oplocení a veřejné osvětlení.
Zákazníkem je společnost
EKOSPOL. Práce byly zahájeny
v březnu 2019 s termínem
dokončení v září 2020.

MODERNIZACE
DÁLNICE D1

OK Třebestovice

Praha
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OK Třebestovice dokončila na
podzim 2018 montáž první
poloviny mostu nad ulicí V Korytech
v Praze. Osazení dalších 15
nosníků je naplánováno na květen
2019.
Předmětem další dodávky je výroba
ocelových nosníků o celkové délce
45,5 metrů pro třípolový železniční
most v evidenčním kilometru
182,741 trati Praha-Hostivař –
Praha hlavní nádraží. V tomto
případě je most rozdělen na tři fáze
(fáze 1- 20 nosníků, fáze
2- 17 nosníků a fáze 3- 19
nosníků). Celková dodávka činí cca
551 tun. První etapa montáže je
naplánována na srpen 2019,
zbývající dvě na duben 2020
a květen 2021.

HŘEBENOVÉ
MOSTNÍ ZÁVĚRY
PRO DÁLNICI D3
Čadca, Bukov – Svrčinovec,
Slovensko

OK Třebestovice zahájila na
přelomu roku 2018/2019 výrobu
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hřebenových mostních závěrů typu
Freyssinet CIPEC WP. Konkrétně se
jedná o inovované typy WP500
a WP650 o celkové délce 53,6
metrů (4 x 13,4). Inovace spočívá
v napojení hydroizolace mostovky
na konstrukci závěru. Jejich montáž
je naplánována na březen, červenec
a říjen 2019. Objednatelem je
slovenský STRABAG.

Modernizace
vodohospodářské laboratoře ČVUT

SMP CZ

MODERNIZACE
VODOHOSPODÁŘSKÉ LABORATOŘE
ČVUT
Praha

SMP CZ začala v únoru provádět
rekonstrukci halové vodohospodářské laboratoře Fakulty stavební na
ČVUT. Předmětem je modernizace
a rekonstrukce objektů v halové
laboratoři, výměna vzduchotechniky a stavební elektroinstalace,
sanace tlakové nádrže a strojní
technologie. Termín dokončení
stavby je plánován na začátek
prosince 2019.

REALIZACE
NÁJEZDOVÉ
RAMPY V AREÁLU
DOLU BÍLINA
Bílina

SMP CZ zahájila v prosinci 2018
práce na realizaci nájezdové rampy
v areálu dolu Bílina pro Severočeské
doly. Jedná se o novostavbu mostu
o 8 polích celkové délky 60 metrů,
který bude sloužit jako nájezdová
rampa se sklonem 10,6 % pro
stávající most. Součástí zakázky je
rekonstrukce sousední provozované rampy. Spodní stavba mostu
bude založena plošně, nosná
konstrukce bude tvořena 24
prefabrikovanými železobetonovými nosníky. Dokončení zakázky je
plánováno na červenec 2019.

REKONSTRUKCE
ÚPRAVNY VODY

Na začátku března 2019 se vybaví
zařízení staveniště a začne se
s demolicí provozní budovy
a haly provzdušnění. Po ní bude
následovat rekonstrukce nátoků
surové vody. V další fázi se vybudují
provizoria, která budou chránit vany
4-6 filtrů, které budou po celou
dobu rekonstrukce v provozu.
Zároveň bude nutné chránit také
vany filtrů 1-3, které se připraví na
provizorní akumulaci vody. Po této
etapě se začne rozebírat střecha
a následně provádět její montáž.
Součástí rekonstrukce je výměna
technologie, rekonstrukce dvou
kalových lagun, které se nachází
mimo areál, rekonstrukce sešívky
zdiva a čerpací stanice. Celý objekt
bude opatřen novou fasádou
a bude vybudována odtoková
dešťová kanalizace.

REALIZACE
ESTAKÁDY PŘES
ŘEKU LABE

Malešov

Rychlostní silnice R35,
Opatovice-Časy

SMP CZ začíná provádět
rekonstrukci úpravny vody
Malešov. Investorem je
Severočeská vodárenská společnost. Realizace začne v březnu
2019 a dokončení je plánováno
na duben 2022.
Úpravna vody z roku 1985 zajišťuje
zásobení měst Ústí nad Labem,
Litoměřice, Terezín, Štětí
a přilehlých obcí pitnou vodou.
Úpravna byla dimenzovaná na
maximální výkon 350 l/s. V dnešní
době je dlouhodobě provozována
v rozmezí výkonu 100-150 l/s.

SMP CZ je členem sdružení spolu
se společnostmi STRABAG
a M-SILNICIE, které podepsaly
smlouvu na realizaci rychlostní
silnice R35 v úseku OpatoviceČasy. Celkově se jedná o 12,6
kilometrů silnice, 245 211 m2
plochy vozovek a 259 stavebních
objektů. Staveniště bude předáno
koncem dubna a budou zahájeny
práce. Předpokládané zprovoznění
stavby bude v lednu 2022. Stavba
je spolufinancována v rámci
Operačního programu Doprava
2014–2020 z Fondu soudržnosti.

NOVÉ ZAKÁZKY A STAVBY V BĚHU — OK Třebestovice, SMP CZ
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SMP CZ bude provádět estakádu
přes řeku Labe. Jejím účelem je
převedení rychlostní silnice R35
přes inundační území Labe.
Přemostění rychlostní silnice tvoří
dva nezávislé předpjaté trámové
mosty dvoutrámového a komorového průřezu s podélnými náběhy.
Délka mostů je 1,06 kilometrů
a jejich založení bude hlubinné na
vrtaných velkoprůměrových
pilotách. Na mostech bude
provedena příprava pro osazení
samočinného ostřikovacího zařízení
proti námraze.

VODNÍ DÍLO
VESELÁ

REKONSTRUKCE
SILNIČNÍHO
MOSTU
Slánská X 039

Položení základního kamene rychlostní
komunikace R35

skluzem jsou navrženy k demolici.
Je navržena koncepce železobetonového monolitického sdruženého
Hrádek
objektu s jedním výpustným
potrubím DN 300, věžovým
objektem k ovládání výpusti
SMP CZ zahájila stavbu zvýšení
retence a zabezpečení vodního díla a bezpečnostním přelivem ze dvou
naproti sobě situovaných
Veselá před účinky velkých vod.
Vodní nádrž Veselá byla postavena přelivných hran navržených na
převedení Q100. Celkový objem
v roce 1985. Nádrž je situována
betonu sdruženého objektu je
jihozápadně od obce Hrádek
přibližně 678 m3.
v katastrálním úřadu Mirošov
v Plzeňském kraji na bezejmenném Ve stěně přelivu bude osazen
pravostranném přítoku Pekelského provozní stavidlový uzávěr
1 * 1,9 metrů. Ovládání stavidla
potoka. Nádrž je řešena jako
bude z plošiny u vstupu do
průtočná. Vzdouvací objekt tvoří
věžového objektu spodních výpustí.
zemní sypaná hráz. Celková délka
Sdružený objekt bude osazen
hráze o minimální šířce v koruně
3,23 metrů je cca 95 metrů. Výška funkčním vybavením. Jedná se
hráze je průměrně 6 metrů. Plocha zejména o stavidlový teleskopický
uzávěr s ovládáním a převodovkou,
povodí je 4,17 km2. Plocha vodní
armaturami a tvarovkami potrubí
hladiny při minimální provozní
hladině je 12 500 m2, plocha vodní spodní výpusti, žebříky a mezipodestou věže. Nutnou součástí
hladiny při maximální provozní
sdruženého objektu je lávka
hladině je 27 000 m2. Celkový
objem nádrže při maximální výšce spojující korunu hráze s věžovým
objektem (světlá délka lávky
hladiny nádrže (max. bezpečný
7,4 metrů, šířka 1,2 metrů).
objem vody) je cca 74 000 m3.
Práce budou zahájeny v únoru 2019
Stávající objekty spodní výpusti
a dokončeny v září téhož roku.
a bezpečnostního přelivu se
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SMP CZ bude provádět ve sdružení
s EUROVIA CS rekonstrukci
silničního mostu Slánská. Stávající
železobetonový předpjatý
komorový most má nevyhovující
příslušenství a ložiska, a tedy
sníženou zatížitelnost.
Rekonstrukce proběhne ve dvou
etapách. V první etapě, od března
do prosince 2019, bude rekonstruován levý most, kde SMP CZ bude
provádět montáž ochranných
portálů pro automobily, tramvaje,
chodce a konstrukce na přizvednutí
mostu. Ve druhé etapě, od ledna do
října 2020, bude provedena
rekonstrukce pravého mostu,
kterou provádí kompletně SMP CZ.
Realizace oprav proběhne po
polovinách, se souběžně převedeném provozu po druhém mostě.
V první etapě dojde k rekonstrukci
levého mostu směr Praha-Stodůlky,
ve druhé směr Praha-Řepy.
Mostovky se postupně odstrojí od
vybavení, nadzvednou na
pomocných věžích a vymění se
u nich stará hrncová ložiska.
V komůrkách se provede posílení
předpětí pomocí monostrendů přes
nově dobetonovávané příčníky
a deviátory. U konců nosné
konstrukce se dobetonují nové
opěrové příčníky. Povrch nosné
konstrukce bude vyrovnán
spádovým betonem, na který bude
položena celoplošná izolace.
V komorách se zřídí odvodnění,
které bude svedeno před každým
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pilířem svislým svodem do
kanalizace. Budou vybetonovány
nové monolitické římsy, osazeno
zábradlí a u zrcadla zábradelní
svodidlo. Na opěrách budou
vybetonovány závěrné zídky s křídly
a osazeny nové dilatační závěry.
Nakonec se položí třívrstvá živičná
vozovka a provede vodorovné
dopravní značení. Doprovodnými
stavebními objekty jsou úpravy
veřejného osvětlení, přeložka
kabelů Technické správy komunikací, úprava trakce tramvaje
a dopravně inženýrské osvětlení.

SMS

REKONSTRUKCE
MOSTŮ
A VOZOVKY NA
SILNICI II/584
Nízké Tatry, Slovensko

KANALIZACE
A ČISTÍRNA
ODPADNÍCH VOD
Benuš, Slovensko

VIA Structure

DÁLNICE PPP A7

úsek AS Bockenem - AS Göttingen,
Německo

Sdružení SMPVS, které je složeno
z pracovníků společností SMP CZ
a VIA Structure, realizuje výstavbu
7 dálničních mostních objektů,
dálniční nadjezd, dálniční most pro
zvěř, dvě opěrné stěny a dva
propustky na dálnici PPP A7 poblíž
města Seesen v Německu.
10. prosince 2018 byla zabetonována první nosná konstrukce na PPP
REKONSTRUKCE
A7. Jedná se o most BW 2068,
nadjezd nad dálnicí celkové délky
ŽELEZNIČNÍHO
54,90 metrů a šířky 14,30 metrů.
MOSTU
Nosnou konstrukci tvoří předpjatá
Tatry, Slovensko
dvoutrámová konstrukce o dvou
polích o rozpětí 28,40 + 31 metrů.
Na dálničním mostě BW 2083
SMS bude od dubna do června
probíhá kotvení záporové stěny
2019 provádět rekonstrukci
pomocí kotev GEWI. Na dálničním
železničního mostu na trase
mostě BW 2087 byla provedena
Poprad – Štrbské Pleso. Práce
demolice původního mostu
spočívají v kompletní rekonstrukci
a pokračují výkopové práce pro
kamenného klenbového železniční- most nový. V prosinci 2018 byla
ho mostu, mimo samotnou
zahájena výstavba opěrné stěny.
pokládku kolejí a kamenného lože.
SMS získala zakázku na realizaci
- a čistírny
novostavby kanalizace
odpadních vod v obci Benuš na
Slovensku. Práce budou prováděny
ve sdružení se společností
Rockwork, kdy SMS je lídrem
(60 %). Termín dokončení je do
18 měsíců po předání staveniště.

Dálnice PPP A7

SMS zahájila práce na rekonstrukci
mostů, propustků a pokládce
nových živičních vozovkových
vrstev na cca 5km úseku silnice
II/584, úseku Tále-Bystrá v Nízkých
Tatrách. Práce byly zahájeny na
konci října 2018 a po měsíci byly
z klimatických důvodů přerušeny.
Činnost bude obnovena v závislosti
na počasí pravděpodobně v dubnu
2019 a do 6 týdnů od znovuzahájení prací by silnice měla být předána
do užívání.

NOVÉ ZAKÁZKY A STAVBY V BĚHU — SMP CZ, SMS, VIA Structure
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ZPRÁVY ZE SKUPINY A SPOLEČNOSTÍ

SLEDUJTE DĚNÍ
V NAŠEM
INKUBÁTORU

BIM a digitalizace stavebnictví bylo
únorovým tématem naší platformy
inkubátoru. Seznámili jsme se
s obecnou tématikou a problematikou
BIM v České republice. Sdíleli jsme
zkušeností expertů s realitou
BIM a digitalizace jak v České republice,
tak ve skupině VINCI Construction
a SMP. Nahlédli jsme do blízké
budoucnosti využití BIM modelu při
rozpočtování a fakturaci v rámci České
republiky, seznámili jsme se
s projektováním a přípravou staveb
s využitím BIM v USA.

VŠECHNA SETKÁNÍ JSOU
KE SHLÉDNUTÍ NA
https://vimeo.com/smpcz
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TŘETÍ ROČNÍK SOUTĚŽE
CENA ZA INOVACI MÁ
SVÉ VÍTĚZE
Do třetího ročníku soutěže Cena za inovaci 2018 skupiny
SMP se zapojilo 59 našich kolegyň a kolegů ze šesti
společností a partnerské univerzity a celkem představilo
28 projektů.
Soutěže Cena za inovaci se může zúčastnit každý
zaměstnanec jednotlivě nebo jako pracovní kolektiv.
Soutěž vytváří prostor pro nápady našich spolupracovníků,
rozvíjí jejich inovativní myšlenky, oceňuje je a napomáhá
jejich šíření v našich společnostech. Tento třetí ročník
soutěže jsme otevřeli také studentkám a studentům
vysokých škol a univerzit.
Více informací naleznete v brožuře Projekty soutěže
Cena za inovaci 2018. 8.

SPOLEČNÉ SNÍDANĚ
Vstoupit do nového dne chutnou snídaní? To je základ
pro pěkný den! Ze společných snídaní jsme v SMP CZ
vytvořili dobrou tradici. Je to příležitost pro neformální
setkání mezi kolegyněmi a kolegy. Snídaně pro nás
nejčastěji zajišťuje kavárna Modrý domeček, která vytváří
pracovní příležitosti pro lidi s hendikepem. Pochutnali
jsem si ale už také na francouzské snídani nebo třeba
na domácích specialitách, které připravili sami naši
zaměstnanci.

E-SPOLEČNĚ SKUPINY SMP N°1/2019

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO NOVÉ KOLEGYNĚ A KOLEGY
FREYSSINET CS
« stavbyvedoucí , celá ČR

PREFA PRO
« strojní

zámečník, Zápy

« tesař/truhlář,

Zápy

PRŮMSTAV
« asistent

stavbyvedoucího, Praha

celá ČR
Praha

« elektrikář,
« přípravář,

celá ČR

« mistr,

SMP CZ
« asistent

stavbyvedoucího, Praha, celá ČR

« automechanik,
« HR

Beroun

partner, Praha

« inžernýr

kvality , Praha

« jeřábník , Beroun

Praha, celá ČR

« kalkulant,

« konstruktér

železobetonových konstrukcí, Praha

« laborant , Hradec Králové
« mistr,

Hradec Králové, Chomutov, Německo

« obsluha

stavebních strojů, Hradec Králové

« obsluha

věžového jeřábu, západní Čechy

« projektant

mostních konstrukcí , Praha

pozemních staveb, západní Čechy
Praha, Zruč nad Sázavou, celá ČR

« projektant

« přípravář,

« rozpočtář , celá ČR
« řidič

autojeřábu, západní Čechy

« řidič

nákladního auta, Hradec Králové

« senior

controller, Praha

« skladník , Hradec Králové

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
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PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO NOVÉ KOLEGYNĚ A KOLEGY
« stavbyvedoucí,
« stavbyvedoucí

západní Čechy, Praha, Německo
mostních konstrukcí, západní Čechy

celá ČR
« betonář, Hradec Králové
« elektrikář / údržbář, Hradec Králové
« tesař,

OK Třebestovice
« lakýrník,

Třebestovice

celá ČR
« stavební montážník, celá ČR
« stavbyvedoucí,
« zámečník,

9

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Třebestovice
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KALENDÁŘ AKCÍ

CASTOR

duben
9. 4.
iKariéra na ČVUT
25. 4.
Girls Day
květen
17. 5.
Tenisový turnaj O putovní pohár
generálního ředitele

červen

Vývoj akcie VINCI 2019

Cena akcie VINCI - €

15. 5.
Exkurze pro studenty ČVUT
na stavbu Polyfunkčního domu
Českomoravská
Ragbymánie SMP CZ,
PRŮMSTAV
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Výběrová komise Nadace VINCI
Sbírka Dobrý soused
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