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Lávka pro pěší u Třemošenského rybníka, Plzeňský kraj



Dostává se Vám do rukou kniha o firmě, která 
se zrodila před třiceti lety a za ty tři desítky let 
urazila pořádný kus cesty. Naleznete zde 
informace o tom, jak vznikla, jak se rozvíjela, 
a především spoustu fotografií staveb, které 
jsme vybudovali a které po nás zůstávají. 
Stavařina je úžasné, svobodné, náročné 
a nesmírně pestré povolání. Je to radost a vášeň 
zároveň! 

Co se do knihy o letech prožitých pod značkou 
SMP CZ vměstnat nedá, jsou všechny životní 
příběhy lidí, kteří jsou tím nejdůležitějším, co 
tu naši zelenou značku zhmotňuje. Obrovské 
množství lidí, kteří firmě věnují kus sebe sama, 
kus svého pohodlí, obětují jí část svého 
rodinného života. Na druhou stranu je i mnoho 
jednotlivců, kteří nalezli mezi svými kolegy 
životní partnery a obohatili svět o malé 
perspektivní esempáčky :).

Jedním z důležitých cílů této knihy je proto 
mimo jiné i poděkování všem, kteří nám 
pomáhají „naši“ firmu budovat. 

Za autorský kolektiv

Martin Doksanský
předseda představenstva SMP CZ
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Most přes Labe mezi obcemi Valy a Mělice, Pardubický kraj



TŘI DESÍTKY ÚŽASNÝCH LET  
POD ZNAČKOU 
SMP CZ 

Kořeny SMP CZ sahají až do poloviny 20. století, 
kdy v roce 1953 vznikl specializovaný mostařský 
závod u jedné z nejvýznamnějších stavebních 
firem té doby – u Staveb silnic a železnic. Ten 
se s lety rozrůstal a v 70. a 80. letech se podílel 
na nejvýznamnějších mostařských projektech 
v tehdejším Československu. Svou stopu zanechal 
například na Nuselském a Barrandovském mostě 
v Praze, na mostech na dálnici D1 ve 
Hvězdonicích a D5 v Berouně nebo na zavěšeném 
mostě přes rybník Jordán v Táboře. Z těchto 
kořenů po sametové revoluci vyrostla nová, 
samostatná firma Stavby mostů Praha, dnešní 
SMP CZ.

Vývoj nové firmy byl v uplynulých třech 
desetiletích postupný, nikterak překotný, ale
trvalý. Firma rostla a sílila podle scénáře, který 
měl vnitřní logiku a řád. Zároveň měla dostatek 
vnitřních sil k včasné identifikaci slepých nebo 
příliš rizikových cest a bez sentimentu je 
opouštěla. Dlouhodobé cíle, které si vytyčovala, 
se časem ukázaly jako perspektivní a správné.

Při podrobnějším, hlubším zamyšlení lze vývoj 
firmy rozdělit do tří docela jasně ohraničených 
etap. Každá z nich byla jiná, s odlišnými 
prioritami, každá přinesla posílení a rozvoj firmy 
v určité významné oblasti. Patrně je více méně 
shodou okolností, že každá z těchto etap 
odpovídala zhruba jednomu desetiletí. Příležitost 
„být u toho“ znamenala pro každého přímého 
účastníka úžasnou životní zkušenost.  
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Barrandovský most, Praha

Most přes Jordán, Tábor

Výstavba mostu na dálnici D5, Beroun

1. ETAPA
OD VZNIKU V ROCE 1990 
DO ROKU 2000 

První desetiletí je možné charakterizovat jako etapu 
zrodu samostatné společnosti a budování pozice 
výrazného mostařského subjektu na trhu v České 
republice a na Slovensku. Etapu hledání a výběru  
strategického partnera pro podporu rozvoje společnosti, 
začleňování do nadnárodních struktur francouzského 
stavebního koncernu. Ze společnosti Stavby mostů Praha 
se postupně stává vyhledávaný partner pro mostní části 
dopravních projektů v České republice. Je vybudován 
základ prvních dceřiných společností.

Samostatná historie stavební akciové společnosti 
SMP CZ se začala psát 1. dubna 1990, kdy byl ze  
společnosti Stavby silnic a železnic vyčleněn  
Závod 2 Mosty a založen státní podnik Stavby mostů 
Praha. Prvním generálním ředitelem byl jmenován Vla-
dimír Brejcha, který byl hlavním duchovním vůdcem 
přeměny a rozvoje firmy Stavby mostů Praha.
Jako jedna z nejvýznamnějších mostařských 
osobností posledních desetiletí byl a do dnešních dní  
zůstává významnou marketingovou, odbornou
a společenskou záštitou naší společnosti. Významně 
mu v tom pomáhali i ostatní kolegové - Václav Krauz,
Jan Jech a mnoho dalších. 

Státní podnik Stavby mostů Praha byl v rámci dalšího 
vývoje v České republice vyčleněn ze Státního fondu 
národního majetku a přetransformován na akciovou 
společnost – stalo se tak 5. května 1992 a základní 
jmění společnosti mělo hodnotu 213,5 milionů Kč. 
 
Pro úspěšné fungování a rozvoj firmy bylo stěžejní 
zajištění dostatečného objemu finančních  
prostředků pro běžný provoz, financování nových 
projektů a investice do základního a technologického 
vybavení. To byla pro nově vzniklou firmu po vyprchání 
revoluční euforie nejsložitější oblast. Investiční fondy 
nefungovaly tak, jak podle původního záměru měly,  
a tak si šikovnější firmy musely poradit samy, ty méně 
šikovné zanikly. Proto se představenstvo Staveb mostů 
Praha rozhodlo oslovit velké zahraniční společnosti 
s nabídkou partnerství nebo kapitálového vstupu.  
Po složitých jednáních padla nakonec volba na  
francouzskou společnost GTM International, která 
navýšila základní jmění na 428,5 milionů Kč, získala 
tím 50,2 % akcií, a stala se tak v září 1994 
majoritním vlastníkem. S postupem času se měnily 

poměry mezi vlastníky akcií, názvy společností, nový 
majoritní vlastník například změnil svůj název v roce 
1995 na DUMEZ – GTM, ale propojení s francouzským 
kapitálem a největšími francouzskými stavebními  
společnostmi přetrvalo do dnešních dní.

Z profesního hlediska firma Stavby mostů Praha  
navázala na dlouhou historii mostního stavitelství 
konstrukcí z předpjatého betonu. Ve škále mostních 
technologií pokračovala v moderních technologiích 
montovaných tyčových prefabrikátů z předpjatého be-
tonu až do hmotnosti 200 t, předpjatých konstrukcích 
na pevných i výsuvných skružích, postupně vysouva-
ných mostních konstrukcích i v letmo betonovaných 
a zavěšených mostech. 

Po celá devadesátá léta bylo snahou firmy oživit  
technologii prefabrikovaných mostů z příčně  
dělených prvků, tzv. segmentů, což se na počátku 
nového tisíciletí definitivně podařilo.

Stavby mostů Praha založily v prvém desetiletí tři  
dceřiné společnosti. V roce 1993 Transportbeton  
Mosty, v roce 1997 SM 7 pro předpínání železobetono-
vých konstrukcí – s německou technologií Dywidag – 
a SMS, mostařskou společnost na Slovensku. 

Důkazem růstu odborné reputace společnosti bylo 
více získaných ocenění za dokončené stavby – 
například za segmentový most v Bělé pod Bezdězem, 
v roce 2000 firma převzala i cenu za jakost z rukou 
tehdejšího premiéra České republiky. 
 
V 90. letech 20. století procházel trh v České republice 
častými změnami a výkyvy. Bylo to těžké období pro 
plánování, udržení a rozvoj kapacit, pro financování 
chodu společností. Navzdory všem problémům raného 
vývoje české společnosti ale Stavby mostů Praha 
vstupovaly do své druhé etapy jako ekonomicky 
a finančně zdravá a odborně jasně profilovaná 
renomovaná mostařská firma s ročním obratem okolo 
1 miliardy Kč a téměř osmi sty zaměstnanci.
Tři dceřiné společnosti pak měly obrat dalších
cca 100 milionů Kč a zhruba sto vlastních 
zaměstnanců. 
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Segmentový most, Bělá pod Bezdězem

2. ETAPA
OD ROKU 2001 DO ROKU 2010

Tato etapa vývoje společnosti Stavby mostů Praha se 
vyznačovala dalším intenzivním růstem, růstem  
z vlastních zdrojů, což bylo mimo jiné možné i díky  
výraznému oživení trhu. Mění se struktura  
zaměstnanců, přibývají nové profese, firma vstupuje 
do nových segmentů stavební výroby, vnitřně se 
rozděluje na specializované divize a postupně směřuje 
mezi největší tuzemské stavební firmy. Významně 
posilují dceřiné společnosti založené v 90. letech, SMS 
se stává významným mostařským subjektem na  
Slovensku. Nadále se upevňuje propojení s mateřskou 
francouzskou společností.

Čím dál tím více bylo zřejmé, že jednooborová, úzce 
specializovaná firma je křehká, podstatně citlivější na 
rozmary státu a municipalit související s přípravou, 
realizací a financováním dopravní infrastruktury. Proto 
si vedení firmy společně s majoritním akcionářem 
vytklo jako základní cíl vstoupit do dalších stavebních 
oborů, a firmu tak stabilizovat a rozšířit. 

S tím souvisel nejprve vstup do podzemních staveb – 
od roku 2001 se společnost Stavby mostů Praha začala 
podílet na specializovaných pracích při výstavbě praž-
ského metra. Jednalo se o železobetonové konstruk-
ce v hloubených částech, následovaly opravy metra 
po povodních v roce 2002 a také práce při provádění 
sekundárního ostění tunelových tubusů. Zhotovili jsme 
si k tomu vlastní, speciálně vyvinutý hydraulický vozík 
pro instalaci betonářské výztuže sekundárního ostění. 
Kromě metra se tyto činnosti postupně uplatňovaly i na 
silnicích a dálnicích (tunel na obchvatu Jihlavy, pražské 
tunely Mrázovka a Strahovský, dálniční tunely Valík na 
D5, Panenská na D8 a podobně). 

Vedle prací v podzemí byly dalšími stavbami, na které 
se firma zaměřila, stavby vodohospodářské. Jejich 
zásadní rozvoj pod hlavičkou Staveb mostů Praha 
nadešel v roce 2002, kdy se stal novým generálním 
ředitelem Martin Doksanský, který měl za sebou 15 let 
vodohospodářských zkušeností. Firma se tak začala 
postupně prosazovat ve stavbách hydrotechnických 
(opravy, rekonstrukce a výstavba objektů na vodních 
tocích), a především v oblasti zdravotně-inženýrských 
staveb (čistírny odpadních vod a úpravny pitné vody). 
Martin Doksanský zároveň přinesl zkušenosti 

a reference i z oblastí energetických, průmyslových 
a ekologických staveb, které od roku 2002 nadále 
rozšířily portfolio Staveb mostů Praha. A co bylo 
neméně důležité – do firmy ho následovalo 
i mnoho dalších klíčových kolegů z jeho předchozích 
dvou působišť.

Další významnou změnou bylo to, že se společnost 
Stavby mostů Praha začala čím dál více prosazovat  
i jako generální dodavatel, tzn. nositel celých zakázek. 
To mělo vliv na posílení samostatnosti, sebevědomí, re-
putace na trhu, zkušeností a ekonomické a finanční síly 
společnosti. Firma Stavby mostů Praha se zapojovala 
i do projektů financovaných z evropských fondů, což 
přineslo nové netušené nároky, složitosti, ale i cenné 
zkušenosti.

Významně posílily dceřiné společnosti. V roce 
2002 sice firma prodala svůj podíl ve společnosti 
Transportbeton Mosty, ale zbývající dvě dceřiné firmy 
nabraly mezi lety 2004 a 2010 zásadně na síle  
a rozšířily svá portfolia.  Společnost SM 7 se 
začala zabývat i geotechnikou a hydraulickým 
zvedáním těžkých břemen a SMS přešla od 
rekonstrukcí drobných mostů ke komplexním 
dodávkám mostů. Obě společnosti také zvýšily počet 
zaměstnanců, a především se začaly obchodně výrazně 
orientovat na externí partnery – na rozdíl od předchozí 
dekády, kdy byly hodně závislé na mateřské 
společnosti.

Docházelo také k proměnám názvu firmy, které 
úzce souvisely s vazbou na mateřskou 
francouzskou společnost. Ve Francii se na přelomu let 
2000/2001 uskutečnilo významné spojení mnoha 
velikých francouzských stavebních společností do 
nového koncernu pod značkou VINCI. Společnost 
Stavby mostů Praha byla začleněna do větve VINCI 
Construction a díky tomu došlo ke změně názvu firmy 
na SMP Construction. Od roku 2003 iniciovala 
mateřská společnost VINCI odkup zbývajících akcií 
z rukou drobných akcionářů. Tento proces úspěšně 
skončil na podzim 2005 a firma se definitivně 
přejmenovala na SMP CZ. Od té chvíle je ve 100% 
vlastnictví VINCI Construction.
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V září 2007 obdržela firma ocenění Nejlepší stavební 
firma roku 2006 v kategorii Velké stavební společnosti 
nad 250 zaměstnanců, její zástupci přebírali ocenění 
z rukou tehdejšího prvního místopředsedy vlády České 
republiky a prezidenta Svazu podnikatelů ve 
stavebnictví. 

Nová organizace SMP CZ a jejích dvou dceřiných 
firem dávala lepší předpoklady pro snížení citlivosti 
na výkyvy trhu v důsledku nerovnováhy rozvoje
jednotlivých stavebních oblastí. Navzdory nadále 
neklidnému politickému klimatu v České republice 
a na Slovensku byla společnost stabilnější, silnější, 
a to jak odborně, tak ekonomicky a finančně. Na konci 
své druhé etapy měla společnost SMP CZ okolo 
800 zaměstnanců, roční obrat přibližně 3,3 miliardy Kč 
a mohla se chlubit významnými ekonomickými 
výsledky a finanční silou. Dvě dceřiné firmy pak měly 
cca 150 zaměstnanců a roční obrat okolo 
800 milionů Kč. 
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Elektrárna Tušimice, Ústecký kraj

Úpravna vody Souš, Ústecký kraj

Tunel Blanka, Praha



 
3. ETAPA
OD ROKU 2011 DO ROKU 2020

Třetí vývojové období přineslo snížení obratu 
vlastní společnosti SMP CZ. Tato etapa byla 
poznamenána ekonomickou recesí, se kterou se 
potýkaly všechny stavební společnosti. Současně 
ale docházelo k rozšiřování počtu dceřiných
společností a propojování s dalšími subjekty 
ze Skupiny VINCI, čímž vznikla Skupina SMP. Ta se na 
konci této etapy sestává z osmi firem. Vstoupili jsme  
na zahraniční trhy. V rámci VINCI, především 
vlastnické VINCI Construction, si Skupina SMP 
vybudovala velice pevnou, respektovanou pozici.

Této etapě předcházela světová ekonomická krize, 
která se rozhořela na konci předchozího desetiletí 
a výrazně ovlivnila veškeré dění v Evropě i České 
republice, včetně stavebního trhu. Delší životní cyklus 
stavebních zakázek způsobil, že plnou vahou dopadla 
na stavebnictví až v letech 2011–2012. O co později 
začala, o to hlubší byly její dopady a o to déle se z ní 
stavebnictví dostávalo. To, že společnost SMP CZ toto 
těžké a dlouhé období přečkala bez následků, 
ekonomických a finančních problémů, je možné 
přičítat zodpovědnému hospodaření v období před krizí, 
okamžitým reakcím na nastávající obtíže, soudržnosti 
firmy a hledání a nalézání nových možností 
a příležitostí. Zároveň je třeba ocenit i citlivý 
a podporující vliv akcionáře.

Pro vznikající Skupinu SMP byla od počátku této
etapy situace obtížnější v tom, že byla podstatně 
závislá na státních a obecních zakázkách. Tuto 
závislost se společnost SMP CZ pokoušela eliminovat 
například tím, že v roce 2011 vstoupila na zahraniční 
trh – v Polsku se podílela na realizaci dálnic před  
fotbalovým šampionátem EURO 2012. Tato první  
zahraniční mise byla těžkou, ale velice cennou 
zkušeností před dalším vstupem na zahraniční trhy.

V roce 2016 byla zahájena úzká spolupráce s německou 
větví EUROVIA na výstavbě dálničních staveb a mostů  
v Německu. V roce 2017 byl získán první společný 
projekt, mostní objekty na PPP projektu rekonstrukce 
A7, a v závěru dekády v roce 2019 došlo k založení 
společné německé mostařské firmy VIA STRUCTURE. 
V roce 2020 vstoupila do akcionářské struktury 
VIA STRUCTURE i další společnost  
z VINCI Construction, polský WARBUD.

V roce 2012 se společnost SM 7 přejmenovala na 
FREYSSINET CS. Byla ukončena dlouholetá licenční 
spolupráce se společností Dywidag a 50% podíl byl 
nabídnut v rámci Skupiny VINCI francouzskému 
specialistovi na předpínání – firmě FREYSSINET. Také 
slovenská společnost SMS významně posílila díky 
účasti na prvním slovenském PPP projektu, dálnici 
R1 Nitra – Banská Bystrica, a definitivně vyrostla 
v uznávaný slovenský mostařský subjekt. Navíc se za-
čala po vzoru mateřské společnosti SMP CZ 
zapojovat i do staveb vodohospodářských a pozemních.
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Na počátku roku 2012 SMP CZ zakoupila 100% podíl
ve vodohospodářské a technologické firmě 
ARKO TECHNOLOGY. Skupina SMP tím definitivně 
získala vůdčí postavení v oblasti výstavby a oprav 
čistíren a úpraven vod mezi tuzemskými stavebními 
společnostmi. Nabízí tak klientům schopnosti 
a zkušenosti ve všech částech výstavby 
vodohospodářských technologických celků včetně 
zkušeností s provozováním vodohospodářské 
infrastruktury.

V roce 2014 byly založeny ve spolupráci s českou spo-
lečností EUROVIA CS dvě nové samostatné 
dceřiné společnosti – PREFA PRO pro oblast

prefabrikace (především pro dopravní stavby)  
a OK Třebestovice pro oblast ocelových konstrukcí 
(opět především s hlavním zaměřením na prvky pro 
dopravní stavitelství). Oběma společnostem se tak 
v období obecného nedostatku zakázek podařilo tento 
hlavní problém vyřešit a posílil se tím i management. 
V roce 2015 dostala společnost SMP CZ na základě 
ovládací smlouvy pověření ze strany VINCI začlenit 
společnost PRŮMSTAV do Skupiny SMP. A konečně 
v roce 2019 přišel kapitálový vstup do německé firmy 
VIA STRUCTURE, která se specializuje na výstavbu  
mostů na německém trhu.

Vedle rozšiřování škály činností dceřinými společnost-
mi musela firma SMP CZ citlivě reagovat na situaci na 
trhu. Navzdory obtížnému stavu bylo hlavní snahou 
udržet si výjimečnou mostařskou odbornost a trpělivě 
čekat na oživení dopravních staveb. SMP CZ k tomu 
využívala každou příležitost – jako například uplatně-
ní mostařských kapacit na zahraničních trzích. Velice 
správnou se ukázala strategie diverzifikace – vodohos-
podářský směr byl po několik let pro SMP CZ zásadní  
a nosný obor. Složité období se podařilo přečkat a do 
další etapy vstupují dva hlavní obory – mostařský  
a vodařský – jako stěžejní, stejně silné a významné. 
Zároveň je potěšující, že se podařilo udržet trvalou 
angažovanost v oboru energetickém. 

V roce 2019 došlo k vyčlenění výrobní části SMP CZ pod 
výkonného ředitele Jana Freudla. Tím vznikly pod hla-
vičkou SMP CZ dvě samostatné části – vedení Skupiny 
SMP a výkonná část firmy. Správný krok, ve správnou 
chvíli. Můžeme se pyšnit mnohými důležitými  
oceněními za nejlepší stavby roku – za všechny je třeba  
zmínit tři: ocenění za opravu Karlova mostu z let 2010 
a 2011 a z roku 2019 ocenění za projekt Ústřední 
čistírny odpadních vod v Praze a za železniční most 
Hracholusky, za který jsme obdrželi cenu od Evropské 
asociace ocelových konstrukcí v Bruselu.

Na konci třetí etapy se očekává obrat firmy SMP CZ 
cca 2,4 miliardy Kč, počet zaměstnanců zhruba 500. 
Celá Skupina SMP by měla mít nekonsolidovaný obrat 
přesahující 5 miliard Kč a počet zaměstnanců okolo ti-
sícovky. Jsme jednotní a připravení na budoucí výzvy. 

Most přes přehradu Hracholusky, Plzeňský kraj

11/12 



Nová vodní linka Ústřední pražské čistírny, Praha – Císařský ostrov



Most přes přehradu Hracholusky, Plzeňský kraj

MOSTY
Mosty jsou nejcharakterističtějšími  
stavebními objekty, které SMP CZ  
doprovází od vzniku až do dnešních dní.  

Mostní stavby jsou rodinným stříbrem, 
které se snažíme uchovávat a rozvíjet tak, 
abychom byli stále žádanými partnery  
i do těch nejnáročnějších projektů. Za 
dobu své existence jsme zrealizovali  
stovky mostních staveb – oprav,  
rekonstrukcí i novostaveb. Zvládáme  
veškeré dostupné mostařské  
technologie – tradiční i ty nejmodernější.  

Společně s dceřinými společnostmi jsme 
schopni zajistit komplexní dodávky včetně 
předpínání, výsuvů, hydraulického  
zvedání mostních konstrukcí, mostních  
prefabrikátů, dilatací, ložisek apod. Žádná 
jiná česká firma není schopná zajistit 
samostatně takovéto ucelené dodávky 
mostů výlučně z vlastních zdrojů.
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MOST PŘES LABE V MĚLNÍKU

SMP CZ realizovala v Mělníku soubor staveb na 
přeložkách silnice I/9 ve směru na Českou Lípu  
a I/16 ve směru na Slaný, jehož součástí bylo 
přemostění řeky Labe novým mostem.  
Přemostění se skládá ze tří samostatných mostů 
o celkové délce 738,2 m, hlavní most přes Labe 
má tři pole o rozpětí 72 + 146,2 + 72 m. V době 
výstavby bylo toto hlavní pole z předpjatého  
betonu nejdelší v České republice.  

Nosná konstrukce ramp je spojitý komorový  
železobetonový předpjatý nosník ze segmentů 
výšky 2,2 m a montovaných vahadlovým 
způsobem pomocí montážního zařízení  
s nosností 60 t.  

Hlavní most tvoří spojitý komorový 
železobetonový předpjatý nosník betonovaný 
letmou betonáží vahadlovým způsobem. Nosná 
konstrukce byla betonována pomocí dvou  
betonářských vozíků osazených na zárodek  
o délce 15 m vybudovaný na pilířích s pomocí 
pevné skruže. Proměnná výška nosné  
konstrukce je od 2,65 m uprostřed hlavního pole 
do 9 m nad pilíři. Šířka spodní desky komůrky 
je 8 m a horní desky 15 m, délka lamel byla od 
3 do 5 m v závislosti na jejich výšce s maximální 
hmotností do 150 t.  

Celková spotřeba betonu byla cca 19 040 m3, 
bylo použito na 1 900 t betonářské výztuže 
a 400 t předpínací výztuže.  

STŘEDOČESKÝ KRAJ    

Řízení realizace stavby: Václav Švarc, Otakar 
Lojkásek, Libor Skalník, Ladislav Šmíd, 
Petr Štědroňský  

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Silniční investorský útvar Praha  
(dnes Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Projektant: PROMO, Pontex
Doba realizace: leden 1990 – prosinec 1993
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VÝSTAVBA MOSTŮ 
NA DÁLNICI D5 
PLZEŇ–ROZVADOV

SMP CZ dodávala na stavbě dálnice D5  
v úseku 511,512 Sulkov–Rozvadov dvacet mostů  
z celkových jednašedesáti. 

Mostní objekty se realizovaly několika  
technologiemi: letmou betonáží, betonáží na 
pevné nebo výsuvné skruži, na úseku je rovněž 
několik spřažených mostů beton-beton  
z předpjatých betonových nosníků a ocel-beton 
se svařovanými ocelovými nosníky a spřahující 
železobetonovou deskou. Pro malé přesypané 
mosty byly použity prefabrikované  
železobetonové rámy. 

PLZEŇSKÝ KRAJ  

Řízení realizace stavby: Antonín Brnušák,  
Zdeněk Hlasivec, Robert Vraštil, Pavel Fridrich 
a dále Miloslav Bartoš, Ivan Batal, Jiří Diviš,  
Václav Chlum, Zdeněk Fabiánek, Jiří Fuks,  
Zdeněk Gottwald, Rastislav Kán, Jaroslav Karkoš, 
Michal Kňažko, Petr Neumann, Pavel Novák,  
Josef Richtr, Milan Rys, Pavel Semerád,  
Václav Stříbrský, František Vaňha, 
Alexandr Veličkin, Václav Vlček 

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Objednatel: Dálniční stavby Praha
Doba realizace všech objektů:  
červenec 1994 – prosinec 1997

MOST PŘES ÚHLAVKU

Nosná konstrukce mostu je o pěti polích rozpětí 
38 + 53 + 72 + 130 + 67 m. Jedná se o předpjatý 
železobetonový sdružený rám komorového  
průřezu samostatného pro každou polovinu  
dálnice. První dvě pole nosné konstrukce byla 
betonována na pevné skruži a zbývající tři pole 
se realizovala metodou letmé betonáže  
symetricky vahadlovým způsobem. Celková délka 
mostu je 372,8 m. Niveleta mostovky se nachází 
ve výšce 44 m nad hladinou řeky Úhlavky. 

Zárodky vetknuté přes příčník do pilířů pro  
betonáž nosné konstrukce pomocí dvou párů 
vozíků o nosnosti 150 t jsou výšky 7,5 m.  
Jednotlivé lamely měly délku 3,5 až 5,5 m.  
Uprostřed rozpětí je konstrukce komorového 
průřezu vysoká 2,8 m stejně jako přímopasové 
komorové konstrukce krajních dvou polí.  
Veškeré předpětí je systémem MONOS  
s použitím dvanáctilanových jednotek.  

PLZEŇSKÝ KRAJ    

Řízení realizace stavby: Antonín Brnušák,  
Zdeněk Hlasivec, Václav Chlum, Rastislav Kán, 
Josef Richtr 

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Objednatel: Dálniční stavby Praha
Projektant: Pontex
Doba realizace objektu: 
leden 1995 – prosinec 1997
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I KDYŽ JE STAVAŘINA  
NÁROČNÝ OBOR, MÁ SMYSL 
A SKUTEČNĚ POMÁHÁ
ZLEPŠOVAT ŽIVOT LIDÍ 
KOLEM NÁS

Zdeněk Hlasivec
technická příprava  
 
 
Mezi slova SMP CZ a kariéra bych bez velkého 
rozmýšlení mohl vložit rovnítko. Celou svou profesní 
dráhu jsem prožil v SMP CZ, a přitom jsem původně 
stavařem vůbec být nechtěl. Můj táta byl odborníkem 
na mostní konstrukce, byl u prvních letmých betonáží 
v tehdejším Československu a jako stavbyvedoucí 
působil i na stavbě Nuselského mostu v Praze. Mě ale 
lákaly spíš přírodovědné obory a svou budoucnost jsem 
viděl úplně jinde než na stavbě a u mostů. Geny ale 
nakonec přece jen zvítězily a mosty mě provází celým 
mým profesním životem. 

Hned po škole jsem nastoupil do státního podniku 
Stavby silnic a železnic a téměř okamžitě jsem byl jako 
asistent stavbyvedoucího vyslán na stavbu mostu přes 
Labe v Děčíně. Tu tehdy realizoval Závod 2, který se 
později transformoval ve společnost SMP CZ.  
V následujících letech jsem prošel všemi pozicemi na 
stavbě, byl jsem zodpovědný za region jižní Čechy 
a později jsem zastával pozici ředitele divize 
a následně výrobně-technického náměstka.

Všechny ty roky mě bavila obrovská pestrost projektů 
a výzev, které mi práce v SMP CZ až dodnes nabízí. 
V paměti mi hodně utkvěla stavba zavěšeného 
mostu přes vodní nádrž Jordán v Táboře. Tehdy jsem 
totiž stavbu poprvé vedl jako stavbyvedoucí 
a zároveň to byl opravdu pěkný projekt. Příští rok 
oslavím u „mostařů“ 40. pracovní výročí a jsem hrdý na 
spoustu staveb, na kterých jsem se za tu dobu podílel. 
Jedna akce má ale v mých vzpomínkách opravdu 
speciální místo. Když v roce 2010 postihly okolí  
Frýdlantu silné povodně, voda tehdy zničila mnoha 
lidem přístupové cesty do jejich domovů. My jsme 
zvládli skvěle zareagovat a poměrně rychle jsme začali  

budovat lávky a provizorní mostky, abychom místním 
v rámci možností zajistili návrat k běžnému životu. Bylo 
úžasné vidět tak rychle výsledek naší práce a dodnes 
mám dobrý pocit, že jsme se spojili a pomohli těm, kdo 
to potřebovali. Je to krásná ukázka toho, že i když je 
stavařina náročný obor, má smysl a skutečně pomáhá 
usnadňovat a zlepšovat život lidí kolem nás.  

Moje srdeční záležitost: most přes Jordán v Táboře
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HRANIČNÍ MOST 
ROZVADOV–WAIDHAUS

Nosná konstrukce samostatná pro každý pás 
dálnice je v příčném řezu tvořena otevřeným 
dvoutrámovým průřezem. V podélném směru  
se jedná o spojitý nosník z předpjatého betonu  
o sedmi polích s rozpětím 33 + 5x 41 + 33 m. 
Spodní stavba mostu je založena na pilotách 
systému Franki, obě nosné konstrukce byly beto-
novány na pevných podpěrných skružích. V obou 
trámech nosné konstrukce je instalováno vnitřní 
podélné předpětí systému Dywidag. 

PLZEŇSKÝ KRAJ  

Řízení realizace stavby: Milan Rys,  
Zdeněk Gottwald 

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
a Autobahndirektion SRN
Objednatel: Max Bögl  
Projektant: Pontex
Doba realizace objektu:  
listopad 1995 – srpen 1997

MOST PŘES OHŘI U DOKSAN

SMP CZ stavěla most u Doksan, který převádí 
dálnici D8 v úseku Praha – Ústí nad Labem přes 
řeku Ohři a její rozsáhlé inundační území. Most 
sestává ze dvou souběžných konstrukcí, 
samostatných pro každý směr dopravy. Svojí 
délkou 1 180 m byl ve své době nejdelším  
dálničním mostem v České republice. 

Hlavní most přes Ohři je proveden jako spojitý 
železobetonový předpjatý nosník o třech polích 
s rozpětími 69,5 + 137 + 69,5 m. Příčný řez je 
jednokomorový s proměnnou výškou rozpětí od 
3 m uprostřed rozpětí do 7 m u hlavních pilířů. 
Most byl vybudován metodou symetrické letmé 
betonáže pomocí dvojice betonážních vozíků 
po lamelách délky 3 až 5 m v cyklech po sedmi 
dnech na jeden pár lamel.  

Navazující estakády na obou březích jsou spojité 
předpjaté konstrukce dvoutrámového příčného 
řezu s výškou trámu 2 m o rozpětí polí  
cca 28 + 7x 35 + 28 m. Betonáž obou estakád 
byla provedena po jednotlivých polích – etapách 
na výsuvné skruži v cyklech jedna etapa za  
8–10 dnů.

Celková spotřeba betonu byla cca 39 400 m3, 
betonářské výztuže 5 400 t a předpínací výztuže 
985 t. 
 

ÚSTECKÝ KRAJ  

Řízení realizace stavby: Václav Švarc,  
Josef Holba, Petr Jeřábek, Karel Majerníček,  
Milan Svoboda, Ladislav Šmíd

Zhotovitel: SMP CZ, Max Bögl & Josef Krýsl
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant: Pontex
Doba realizace: duben 1995 – listopad 1998
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MOST PŘES RADBUZU 
NA DÁLNICI D5

Jednou ze staveb obchvatu Plzně dálnicí D5  
je most přes řeku Radbuzu. Dálnice v tomto  
místě překračuje ploché údolí, ve kterém se 
v meandrech vine řeka a které bývá zaplavováno 
velkými vodami. Údolí je v místě přemostění  
široké asi 450 m, niveleta mostů probíhá  
ve výšce 12 až 19 m. 
 
Nosné konstrukce jsou dva samostatné  
vedle sebe stojící monolitické předpjaté  
železobetonové spojité nosníky o čtrnácti polích, 
celkové délce 574,81 m a rozpětí vnitřních polí  
41 m. V příčném řezu má nosná konstrukce tvar 
TT výšky 2,3 m a šířky 2 x 14,32 m. Nosná  
konstrukce mostu byla betonována postupně 
na výsuvné skruži ve 41 m dlouhých úsecích. 
Celkem bylo spotřebováno na 17 994 m3 beto-
nové směsi, 1 875 t betonářské výztuže a 350 t 
předpjaté výztuže. 

PLZEŇSKÝ KRAJ    

Řízení realizace stavby: Robert Vraštil,  
Josef Malušek, Václav Stříbrský, Václav Vlček
 
Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant: Pontex
Doba realizace: červenec 1997 – listopad 2000

SEGMENTOVÝ MOST U BĚLÉ POD BEZDĚZEM

STŘEDOČESKÝ KRAJ    

SMP CZ realizovala 336 m dlouhý  
segmentový most o šesti polích s rozpětím  
47 + 4x 60 + 47 m, který je součástí obchvatu 
silnice I/38 kolem Bělé pod Bezdězem. Most 
překonává ve výšce 28 m údolí s železniční tratí 
Bakov – Česká Lípa a silnici z Bělé do Plužné. 
SMP CZ byla zhotovitelem celé stavby  
obchvatu.
 
Nosná konstrukce je sestavena z celkem  
151 inovovaných segmentů SMP-S2 vysokých  
3 m, šířka horní desky je 14 m, dolní desky 6 m. 
Běžné segmenty mají obvyklou délku 2,2 m  
a jsou z betonu C35/45. Pilířové a opěrové  
segmenty jsou dlouhé 1,6 m a jsou z betonu 
C45/55. 
 

Montáž segmentů pomocí montážního  
souboru MS-6 probíhala vahadlovým způsobem 
od Mladé Boleslavi směrem k Doksům. Krajních 
2x 8 segmentů u opěr bylo smontováno na 
pevné skruži. Veškeré vnitřní a vnější podélné 
předpětí se realizovalo systémem Dywidag. 

 
Řízení realizace stavby: Josef Holba, Josef Beneš, 
Karel Majerníček, Mojmír Neškudla, Pavel Novák  

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant: PROMO
Doba realizace: září 1997 – červenec 1999
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SILNIČNÍ OKRUH KOLEM 
PRAHY 517– ESTAKÁDA RUZYNĚ

Silniční okruh kolem Prahy v úseku  
Řepy–Ruzyně propojuje karlovarskou a slánskou 
rychlostní silnici. 
 
SMP CZ zde stavěla dominantní mostní objekt 
estakádu Ruzyně s délkou nosné konstrukce 
1,003 km a půdorysnou plochou 37 885 m2.  
Most sestává ze dvou samostatných nosných 
konstrukcí pro každý dopravní směr, v podélném 
směru nosnou konstrukci tvoří spojitý  
předpjatý dvoukomorový nosník o dvaceti  
čtyřech polích rozdělený na dva dilatační celky. 
Kratší část o délce 168,9 m dotváří mimoúrovňo-
vou křižovatku Řepy a je doplněna rampami  
odbočujících větví. Most překračuje pásmo  
biokoridoru Litovického potoka, místní  
komunikace, železniční vlečku a železniční trať  
a vytváří koridor pro plánovanou rychlodráhu. 
 
Most má vylehčenou nosnou konstrukci tvoře-
nou dvojicí komorových nosníků spojených horní 
deskou v hlavních polích estakády. Rozpětí polí 
je od 30 do 46 m, výška komorových nosníků je 
konstantní 2,5 m v celé délce nosné konstrukce. 
 
Uspořádání mostu umožnilo opakovaný postup 
výstavby po polích, celkem čtyřicet osm 
u estakády a čtyř u ramp. Ta se ve třiceti polích 
prováděla na výsuvné skruži délky 96 m, ostatní 
pole byly betonovány na pevných skružích. Beto-
náž dvoukomorového průřezu probíhala ve dvou  
etapách, nejdříve byly provedeny spodní desky  
a stěny ve tvaru U, následovalo částečné  
podélné předpětí a po zabednění stropu byla  
dobetonována horní deska. 
 
Při stavbě bylo uloženo na 34 200 m3 betonu, 
3 900 t betonářské oceli a 700 t předpínací  
oceli.  

PRAHA  

Řízení realizace stavby: Václav Švarc,  
Josef Holba, Petr Jeřábek, Milan Svoboda,  
Ladislav Šmíd 

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: SMP CZ, Max Bögl & Josef Krýsl,  
Metrostav, Stavby silnic a železnic  
(dnes EUROVIA CS) 
Projektant: Pontex
Doba realizace: červen 1999 – listopad 2001 

MOST PŘES RADBUZU

SMP CZ prováděla výstavbu mostu, který převádí 
silnici I/27 v úseku Tyršův sad – Sukova ulice 
přes údolí řeky Radbuzy a nachází se pod hrází 
borské přehrady v Plzni, na přivaděči k dálnici D5. 
 
Most o celkové délce 277,5 m tvoří dvojice  
spojitých předpjatých železobetonových  
komorových nosníků o šesti polích rozpětí  
37 + 57 + 57 + 50 + 37 + 26 m. Nosná konstrukce 
je spojitý nosník z předpjatého betonu konstantní 
výšky 3 m. Pro výstavbu byla použita  
technologie letmé montáže v symetrických  
vahadlech ze segmentů s kontaktními spárami. 
Každý most má pět vahadel, u opěr byly krátké 
úseky montovány na pevné skruži. Montáž se 
prováděla montážním souborem MS-6. 

PLZEŇ  

Řízení realizace stavby: Robert Vraštil, Jiří Diviš, 
Pavel Novák, Václav Stříbrský, Václav Vlček  

Zhotovitel: SMP CZ, Berger Bohemia
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant: Pontex
Doba realizace: červenec 2002 – říjen 2004
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MOST PŘES ÚDOLÍ ŘEKY HAČKY

SMP CZ stavěla letmo betonovaný most na 
komunikaci mezi Chomutovem a Křimovem,
která stoupá na hřeben Krušných hor. Most  
obloukem ve výšce přes 60 m překlenuje údolí 
řeky Hačky.
 
Jediná nosná konstrukce mostu je široká 21,8 m.  
V příčném řezu se jedná o jednokomorovou 
konstrukci o vnější šířce komory 10 m 
s konzolami délky 5,9 m. Výška nosné konstrukce 
se mění od 6,25 m nad pilíři po 2,65 m v polích 
a nad opěrami. Konstrukce je z betonu C35/45, 
délka jednotlivých lamel je 3,9 až 5,0 m. Jednot-
livá vahadla se betonovala postupně dvojicí tzv. 
horních vozíků. Konstrukce je podélně i příčně 
předpjatá. Nosná konstrukce měří 336 m, rozpětí 
polí je 60 + 106 + 106 + 60 m a šířka mostu je 
22,32 m. 

ÚSTECKÝ KRAJ    

Řízení realizace stavby: Josef Richtr,  
Stanislav Nevrlý, Martin Nožička, Lukáš Pavlica, 
Petr Popsimov, Lukáš Smrt 

Zhotovitel: SMP CZ, Max Bögl & Josef Krýsl
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant: Pontex 
Doba realizace: červenec 2005 – červen 2007
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Petra Bednářová 
stavbyvedoucí 

Jednou z prvních staveb, na které jsem se podílela  
v pozici mistrové, byl most ve Velemyšlevsi,  
jeden z největších mostů, který se tehdy v České  
republice stavěl. Byla jsem ráda, že jsem dostala  
příležitost účastnit se takového projektu, a navíc se 
tam sešel skvělý tým, i proto tahle stavba zůstává  
dodnes mou srdcovkou. 

V SMP CZ jsem začínala už při škole jako přípravářka. 
Na začátku studia jsem si nebyla úplně jistá, kam chci 
směřovat. Ale postupně jsem se dostala větší měrou 
k realizaci a zjistila jsem, že mě mnohem víc naplňuje 
vidět za sebou hotovou stavbu než papíry. Líbí se mi, že 
firma dělá opravdu hodně pro to, aby umožnila lidem 
pracovat na takové pozici, která je bude naplňovat  
a bavit. Je super, že se nemusím bát jít za ředitelem 
divize a otevřeně s ním mluvit o své profesní  
budoucnosti.

Často dostávám otázky na téma žen na stavbách  
a hodně holek mi říká: „Nevím, co bych na stavbě  
dělala.“ Já na to odpovídám, že dokud to nezkusí, 
tak to nezjistí a že jejich obavy jsou opravdu zbytečné. 
Myslím, že by se neměly bát a prostě do toho jít,  
protože ten pocit, když vám pod rukama vyroste most, 
je jednoduše skvělý! 
 
Práce je důležitou součástí mého života, ale jsem  
přesvědčená o tom, že je potřeba oddělovat práci od 
osobního života. Někdy je to těžké, ale je důležité si 
stále připomínat priority a pro mě je to určitě rodina  
a mí nejbližší. Cítím, že si lidé obecně stále více  
 

 
 
 
 

MYSLÍM, ŽE BY SE 
HOLKY NEMĚLY BÁT 
A PROSTĚ DO TOHO JÍT. 
PROTOŽE TEN POCIT, KDYŽ 
VÁM POD RUKAMA VYROSTE 
MOST, JE JEDNODUŠE SKVĚLÝ  

uvědomují, že práce nemusí být nutně na prvním místě. 
To, že mě moje práce baví a naplňuje, ale samozřejmě 
vnímám jako obrovský benefit.  

Moje srdeční záležitost: most přes údolí  
Chomutovky u Velemyšlevse
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MOST PŘES LABE 

Na malebném Litoměřicku, pod dohledem  
a ochranou čedičového vrchu Radobýl, převádí 
608 m dlouhý most silnici II/247 přes Labe. 
Most je přivaděčem k průmyslové zóně u Lovosic 
a jeho součástí jsou další tři mostní objekty  
a kruhová křižovatka.

SMP CZ zde realizovala most tvořený  
spojitým nosníkem komorového průřezu  
o sedmi polích. Hlavní pole a části přilehlých  
polí nosné konstrukce byly betonovány  
pomocí technologie letmé betonáže, krajní  
břehové části nosné konstrukce se prováděly  
na pevných skružích. Jednotlivá pole mají rozpětí 
43 + 64 + 72 + 90 + 151 + 102 + 60 m, celková 
délka nosné konstrukce je 584,5 m. Hlavní pole  
o rozpětí 151 m je dosud největší v České  
republice.
 
Most i přes svoji délku dilatuje pouze na  
opěrách, pro zajištění těchto posunů nosné  
konstrukce jsou osazeny povrchové dilatační 
závěry s posunem do 320, respektive 400 mm. 

ÚSTECKÝ KRAJ, PROSMYKY  

Řízení realizace stavby: Milan Svoboda,  
Radim Cihlář, Petr Jeřábek, Milan Seman,  
Josef Sommer, Jaroslav Svoboda 

Zhotovitel: SMP CZ, EUROVIA CS, Metrostav 
Investor: Ústecký kraj 
Projektant: Pontex
Doba realizace: prosinec 2005 – březen 2011

SEGMENTOVÝ MOST NA  
R 1 NITRA – BANSKÁ BYSTRICA

Nová rychlostní komunikace R1 Nitra – Banská 
Bystrica byla jako první na Slovensku realizována 
formou PPP projektu. Na 51,6 km dlouhé hlavní 
trase je 78 mostů o celkové délce 8,3 km. Konce-
sionářem je zde společnost GRANVIA s rozhodují-
cím podílem francouzské stavební Skupiny VINCI.
 
SMP CZ na úseku Selenec–Beladice postavila 
14polový most přes široké údolí potoka Kadaň  
a mosty na křižovatce Rudlová na úseku 
stavby Banská Bystrica – severní obchvat. 
Několik dalších předpjatých železobetonových 
mostů na těchto zmiňovaných úsecích realizovala 
dceřiná společnost SMP CZ, společnost Stavby 
mostov Slovakia.
 
Most v úseku Selenec–Beladice o čtrnácti polích 
měří 787 m a je tvořen dvěma samostatnými 
nosnými konstrukcemi s oddělenou spodní stav-
bou. Jedná se o spojité komorové nosníky s roz-
pětím polí 33,5 + 48 + 9x 61 + 2x 48 + 33,5 m 
zhotovených metodou letmé montáže segmentů. 
Segmenty byly vyrobeny v Brandýse nad Labem 
ve výrobně PREFA PRO a na místo je dopravovaly  
silniční kamiony. Montáž obou nosných  
konstrukcí se prováděla najednou za  
pomoci dvou montážních souborů MS-6 letmo 
vahadlovým způsobem souběžně pouze s mírným 
posunem o jedno vahadlo u jednoho mostu. 
Segmenty mají výšku 3 m.  

SLOVENSKO, NITRANSKÁ ŽUPA    

Řízení realizace stavby: Luděk Borový, Ivan Batal, 
Jiří Diviš, Zdeněk Fabiánek, Luboš Lobík,  
Pavel Novák  

Zhotovitel: SMP CZ, Stavby mostov Slovakia
Objednatel: GRANVIA
Projektant: Pontex
Doba realizace: srpen 2009 – říjen 2010
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DÁLNIČNÍ MOST PŘES LUŽNICI

Dálnice D3 z Prahy do Českých Budějovic 
mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí překračuje 
řeku Lužnici, která se v místě stavby mostu  
často rozlévá do rozsáhlého inundačního  
území. Další překračované překážky jsou 
silniční komunikace I/3, železniční trať  
Praha – Veselí nad Lužnicí a sítě plynovodů  
a optických kabelů. To vše pod nepříznivým  
úhlem křížení s trasou mostu. Nad mostem se 
nachází vedení velmi vysokého napětí, pod  
kterým bylo možné pracovat pouze při jeho  
výlukách. Rovněž bylo nutno upravit polní cesty  
a zřídit obslužnou provizorní komunikaci,  
postavit provizorní most a zatrubnit slepá 
ramena Lužnice. Jednou z „překážek“ také byla 
ochrana obojživelníků žijících v prostoru  
mokřadů podél koryta řeky. Pro jejich  
ochranu byla provedena opatření dle vědecké 
studie ochránců přírody a pracovníci stavby se 
s tímto úkolem vyrovnali se ctí.
 
Nosnou konstrukci mostu tvoří komorový  
nosník o maximálním rozpětí pole 65 m. Betonáž 
nosníku probíhala na pevné skruži z podélných 
ocelových nosníků s pojízdným bočním  
bedněním souběžně pro obě poloviny. Postup  
betonáže byl ve dvou etapách, nejprve  
spodní deska a stěny a po částečném předepnutí 
a zabednění stropu horní deska včetně konzol. 
Konstrukce je dodatečně příčně i podélně  
předepnutá kabely se soudržností.

Při výstavbě bylo spotřebováno 35 000 m3 
betonových směsí, uloženo 4 800 t betonářské 
výztuže a 640 t předpínací výztuže. 

JIHOČESKÝ KRAJ    

Řízení realizace stavby: Robert Vraštil,  
Stanislav Matějka, Pavel Poláček  

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Objednatel: STRABAG
Projektant: PRAGOPROJEKT
Doba realizace: září 2009 – červen 2013
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MOST PŘES ÚDOLÍ 
CHOMUTOVKY

SMP CZ stavěla most, který převádí velice 
rušnou komunikaci I/27, na trase Žatec–Most. 
Most oceňují především obyvatelé obce  
Velemyšleves, kterým z návsi zmizely tisíce 
osobních aut a kamionů.

Niveleta mostu překračuje hluboké údolí říčky 
Chomutovky ve výšce přibližně 37 m. Most  
s celkovou délkou 538 m má sedm polí  
s rozpětím 45 + 65 + 90 +120 + 90 + 65 + 45 m. 
Nosnou konstrukci tvoří spojitý předpjatý 
nosník komorového průřezu s proměnnou výškou 
komory od 2,6 do 6,0 m. Střední tři pole byla  
provedena technologií letmé betonáže, krajní 
pole byla betonována na pevné skruži.  

VELEMYŠLEVES, ÚSTECKÝ KRAJ  

Řízení realizace stavby: Martin Nožička, 
Jakub Aubrecht, Petra Bednářová, Jaroslav Burda, 
Radim Cihlář, Hynek Emr, Marek Mersteiner, 
Miloš Mihňák, Lukáš Parigger  

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Objednatel: SILNICE GROUP
Projektant: Novák a Partner
Doba realizace: září 2014 – listopad 2016

REKONSTRUKCE MOSTU  
PŘES LABE NA TRATI  
LOVOSICE – ČESKÁ LÍPA

Most přes Labe je na trati Lovosice – Česká Lípa 
největším mostním objektem. SMP CZ prováděla 
jeho kompletní rekonstrukci, která spočívala ve 
výměně 336 m dlouhé ocelové nosné konstrukce, 
osazení nového železničního svršku, úpravě  
a zesílení spodní stavby a která se uskutečnila 
při tříměsíční výluce.

Demontáž a montáž obloukové nosné 
konstrukce přes Labe se prováděla zaplavováním 
dvou nákladních lodí, každé o nosnosti 500 t.  
Do břehů byly vykopány zářezy pro zaplutí 
soulodí a odtěžena zemina z břehů pro vytvo-
ření staveništního přístavu. Z břehů Labe bylo 
odtěženo 4 500 m3 zeminy a zapaženo celkem 
675 m2 štětovnic. V inundačním území byla 
zbudována dočasná předmontážní plocha složená 
z portálového jeřábu a betonových podpěrných 
konstrukcí. Zaplavovala se kompletně dokončená 
konstrukce včetně hydroizolace a protikorozní 
úpravy. 

Nová nosná konstrukce je celosvařovaná 
ocelová s tuhými trámovými hlavními nosníky,  
s vyztuženými oblouky, se svislými závěsy  
a s dolní ortotropní mostovkou. Ze statického 
hlediska se jedná o tři prostá pole s rozpětím 
74,37 m.  
 
Trám hlavních nosníků je svařovaný I-nosník 
výšky 2,5 m, s obloukem uzavřeného komorového 
průřezu. Vzepětí oblouku činí cca 12,3 m, svislé 
závěsy jsou z plných kruhových tyčí o průměru 
110 mm. 
  

ÚSTECKÝ KRAJ    

Řízení realizace stavby: Radek Peteřík,  
Petra Bednářová, Marcel Návojský 

Zhotovitel: SMP CZ, Bilfinger MCE Slaný,  
Chládek & Tintěra a HABAU CZ 
Investor: Správa železniční dopravní cesty  
(dnes Správa železnic) 
Projektant: TOP CON SERVIS 
Doba realizace: únor 2015 – leden 2016
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REKONSTRUKCE MOSTU 
LANOVÉ DRÁHY NA PETŘÍN

Lanovka na Petřín měří 510 m a je v provozu 
od roku 1891, kdy jezdila s pohonem na vodní 
převahu. Po odstávce související s první světovou 
válkou se na trasu vrátila v roce 1932, kdy už 
jezdila na elektřinu. Po ničivých sesuvech půdy  
v roce 1965 byla trať obnovena až o dvacet let 
později. Tehdy byla začleněna do systému měst-
ské hromadné dopravy. Na trase se nacházejí tři 
zastávky, po kolejích jezdí dva vozy pocházející  
z roku 1985.

SMP CZ rekonstruovala most postavený v letech 
1981–1985, který slouží k převedení lanové dráhy 
přes území postižené sesuvem v místě zastávky 
Nebozízek. Konstrukci mostu tvoří osm prostých 
polí, v příčném řezu vždy dvojice předepjatých 
prefabrikovaných nosníků tvaru nepravidelného 
T. Rozpětí polí je v rozmezí od 8,7 do 12,5 m, 
celková délka mostu je 89,2 m. Podélný sklon 
mostu je 30 %.

Pro montáž nosníků byl použit druhý největší 
jeřáb v České republice – LTM 1500 o váze 96 t 
bez protizávaží. Aby se takto velký stroj vůbec 
dostal doprostřed petřínského kopce, musela být 
provedena řada úprav na úzkých přístupových 
pěšinách, dočasně odstraněno několik lamp  
a semafor v Hellichově ulici. Cestu vzhůru  
usnadnila i promrzlá zem, protože se stroj  
nepropadal do měkké hlíny a nedošlo k poškození 
parkových cest. 

PRAHA  

Řízení realizace stavby: Tomáš Bubeník
 
Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy
Projektant: Pontex 
Doba realizace: září 2015 – duben 2016

REKONSTRUKCE MOSTU PŘES 
PŘEHRADU HRACHOLUSKY

Původní most z roku 1901 přes údolí Mže  
u Pňovan je impozantní památkou budování 
železniční sítě v České republice. Svou velikostí 
je i netypickou ukázkou staveb budovaných na 
železničních tratích, které vznikly na základě 
zemského zákona o podpoře výstavby místních 
drah z roku 1892.  

Stejně tak i jeho poslední rekonstrukce,  
prováděná sdružením firem SMP CZ a MCE Slaný, 
byla výjimečná. Nová ocelová konstrukce  
každého pole byla nejprve smontována na  
předpolí a poté vysunuta do pozice v obrácené 
poloze – „vzhůru nohama“. Následně byla  
spojena se starou konstrukcí a celek byl  
pomocí hydraulických lisů otočen o 180° okolo 
nivelety. Poté byla stará konstrukce přemístěna 
na předpolí a rozebrána. Nová konstrukce byla 
spuštěna na ložiska a vybavena železničním  
svrškem. Unikátní technologie ušetřila čas,  
náklady, a zejména krásnou přírodu v okolí mos-
tu. Nová lávka pro pěší a cyklisty, která kopíruje 
oblouky nosné konstrukce, propojila oba břehy 
přehrady a přechod je teď pohodlný a bezpečný. 
Rekonstrukce Pňovanského mostu byla oceněna 
Evropskou asociací pro ocelové konstrukce.  

Rozpětí polí je 3x 57 m. Staticky je most  
proveden ze tří prostých polí, nosnou  
konstrukci tvoří příhradový ocelový obloukový 
nosník s horní mostovkou. Hmotnost ocelové 
konstrukce 3x 180 t. 

PLZEŇSKÝ KRAJ    

Řízení realizace stavby: Milan Vrabec, Marek 
Čech, Martin Nožička, Roman Štochl 

Zhotovitel: SMP CZ, MCE Slaný
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty 
(dnes Správa železnic) a Plzeňský kraj
Projektant: TOP CON SERVIS
Doba realizace: únor 2018 – duben 2019
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Dřevěný radošovský most, Karlovarský kraj

HISTORICKÉ MOSTY
Zcela mimořádnou, výjimečnou  
oblastí mostních staveb jsou opravy  
a rekonstrukce historických mostů. Pro 
každého přímého účastníka je neskutečný 
zážitek, když se může dotýkat něčeho, co 
tu stojí po staletí… A zejména, když může 
přispět k zachování takových památek, 
jako jsou třeba mosty z doby Otce vlasti 
Karla IV., pro mnoho dalších generací.
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OBNOVA DŘEVĚNÉHO  
RADOŠOVSKÉHO MOSTU

Dřevěný krytý radošovský most patří mezi nej-
starší dřevěné mosty ve střední Evropě. Most 
leží v obci Radošov, části Kyselka, kde překle-
nuje řeku Ohři. Zde, v místě původního brodu na 
formanské cestě, vstoupil v roce 1310 na české 
území král Jan Lucemburský. Podnět ke vzni-
ku mostu dal Karel IV., který v roce 1366 udělil 
městu Ostrovu privilegium postavit v místě brodu 
přes řeku dřevěný most pro zajištění bezpečné 
dopravy na královské dálkové cestě Via Regia. 

Původní most o třech polích byl celý ze dřeva  
a kvůli požárům, velké vodě nebo válkám se mu-
sel neustále opravovat. Pilíře a opěry mostu byly 
po mnoha předchozích katastrofách v 18. století 
vyzděny z kamene a založeny na dřevěných pro-
sypaných roštech z jedlového dřeva. Proti velké 
vodě byly pilíře chráněny obložením 
z velkých balvanů. Poslední zkáza přišla v roce 
1986, kdy jeho dřevěná část zcela shořela.
 
SMP CZ začala v roce 2002 pracovat na obnově 
mostu. Původní nosná konstrukce z masivních 
dřevěných trámů byla nahrazena nosnou kon-
strukcí všech tří polí z dvojic trámových nosníků 
z předpjatého betonu o délkách  
17 + 22 + 20 m. 
 
Současná podoba horní části dřevěné kryté 
konstrukce je rekonstrukcí stavu mostu před 
požárem.  

KARLOVARSKÝ KRAJ, KYSELKA    

Řízení realizace stavby: Karel Šilhan, Jiří Diviš, 
Josef Spour 

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Obecní úřad Kyselka  
a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Projektant: Jan Spiška
Doba realizace: září 2002 – říjen 2003

REKONSTRUKCE BAROKNÍHO 
MOSTU

Barokní Santiniho kamenný obloukový most  
o třech polích se nachází ve Žďáru nad Sázavou, 
kde překlenuje Stržský potok. 
 
SMP CZ zahájila práce na historickém mostu 
z první poloviny 18. století, přezdívaném malý 
Karlův most, sejmutím osmi originálů soch  
a jejich přesunem na místní morový hřbitůvek. 
Byla vybourána vozovka až na roznášecí desku, 
která je součástí mostu od roku 1947, ta byla 
zasanována a opatřena vozovkovými vrstvami. 
Spodní část mostu včetně kleneb byla citlivě 
otryskána, rozvolněné spáry se vyspárovaly  
a provedla se injektáž kleneb a pilířů. Spodní 
části kleneb byly zpětně omítnuty vápennou 
omítkou. Kamenné zábradlí bylo restaurátorským 
způsobem rozebráno, veškeré jednotlivé kusy 
očíslovány a očištěny, nově vyzděné kamenné 
zábradlí z restaurovaných prvků bylo sjednoceno 
v barevnosti a na vnitřní straně opatřeno 
hydrofobizačním nátěrem. Na závěr byly na 
mostě osazeny kopie původních soch.   

Řízení realizace stavby: Daniel Foltýn,  
Ladislav Mucha 

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant: Rušar mosty
Doba realizace: březen–říjen 2008

KRAJ VYSOČINA, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
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Jaroslav Brož 
tesař 

Do společnosti SMP CZ jsem nastoupil vlastně ještě 
předtím, než byla oficiálně založena. Na základní škole 
nám chodily nabídky do učení a jedna z nich byla tehdy 
na strojníka nebo tesaře do Staveb silnic a železnic, 
ze kterých pak následně vznikly Stavby mostů Praha. 
Motory mě opravdu nelákaly, naopak mě táhla práce se 
dřevem, a proto jsem si vybral tesařinu. 

Mám za sebou hodně let zkušeností a jsem rád, když 
můžu spolu s mistrem nebo stavbyvedoucím probrat, 
jak budeme řešit konkrétní úkol. A někdy se nám tak 
společně podaří vymyslet lepší postup, než byl třeba 
původně naplánovaný. Jinak ale musím přiznat, že tech-
nikům na stavbě nezávidím. Kromě vedení stavby musí 
řešit i administrativu a vést tým, a na to já moc nejsem. 
Nemám povahu na to, abych hlídal termíny. I proto 
jsem v minulosti nabídky na pozici mistra odmítal. 
 
Jsem velký flegmatik a přijímám život tak, jak  
přichází. Rychle to utíká a za těch téměř čtyřicet let 
u firmy jsem postavil opravdu hodně mostů – i když 
jsem je nikdy nespočítal. Někde člověk stráví rok 
a někam jede kolegům na výpomoc jen na dva týdny. 
Kdybych ale měl zapíchnout špendlíky na všechna 
místa, kde jsem stavěl, byla by mapa republiky hustě 
pokrytá.

Když nejsem v práci, rád hraju šachy a chytám ryby. 
Mám celosvazový lístek a díky tomu můžu chytat všude 
– podle toho, kde jsem zrovna na stavbě. Ryby, které 
chytím, ale většinou pouštím, rybařím hlavně proto, že 
je u vody klid a dobře si tam vyčistím hlavu.

MÁM HODNĚ LET 
ZKUŠENOSTÍ A NĚKDY SE 
NÁM SPOLEČNĚ S MISTREM 
PODAŘÍ VYMYSLET LEPŠÍ 
ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ BYLO 
PŮVODNĚ NAPLÁNOVANÉ

Asi jako každý mám někdy „den blbec“, a když navíc 
prší nebo mrzne, říkám si, že jsem si tenkrát měl vybrat 
toho strojníka a mohl jsem sedět někde v teple za  
strojem… Ale tyhle myšlenky vždycky rychle pouštím 
z hlavy a těší mě, že jsem tolik staveb vybudoval 
doslova vlastníma rukama. 

Moje srdeční záležitost: dálniční most v Berouně  
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OPRAVA KARLOVA MOSTU

PRAHA    

Zřícením kamenného Juditina mostu při povodni roku 
1342 ztratila tehdejší Praha jediné trvalé spojení 
levého a pravého břehu města. Se stavbou zcela 
nového mostu, který svými rozměry téměř dvakrát 
převyšoval most původní, se začalo v roce 1357, kdy 
Karel IV. položil jeho základní kámen. Nový most byl 
řešen velkoryse a promyšleně: výška mostovky nad 
vodou necelých 13 m, světlá šířka mostu přes 9,5 m, 
šestnáct mostních oblouků světlosti od 16 do 23 m. 

V srpnu 2007 zahájila SMP CZ opravu mostovky 
Karlova mostu. Ta zasahovala do všech vozovkových 
vrstev, až k betonové desce vložené do konstrukce při 
předcházející opravě v šedesátých a sedmdesátých 
letech dvacátého století. 

Hlavním účelem opravy, která zasáhla i do kamenného 
zábradlí, bylo vložení nové hydroizolace, a tím 
zamezení zatékání vody do konstrukce mostu. 

Součástí bylo také vyřešení odvodnění mostu  
a instalace nových inženýrských sítí včetně nového 
plynového osvětlení.

Celkem bylo rozebráno 3 776 kvádrů, z tohoto se 
2 105 vrátilo zpět na původní místo a 213 bylo 
rozměrově upraveno a umístěno zpět. Nových kvádrů 
z kocbeřského pískovce bylo osazeno celkem 1458.  

Řízení realizace stavby: Václav Vlček, Milan Svoboda, Zdeněk Batal, Radim Cihlář, Miloš Červený, Petr Matlas, 
Ladislav Vávra
 
Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Magistrát hlavního města Prahy
Mandatář: Mott MacDonald CZ
Projektant: PUDIS
Doba realizace: srpen 2007 – říjen 2010
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REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO 
KAMENNÉHO MOST PŘES ŘEKU 
ODRAVU

SMP CZ rekonstruovala historický kamenný 
tříklenbový most se světlostí jednotlivých kleneb 
15,20 m přes řeku Odravu.
 
Bylo provedeno odtěžení nadnásypů kleneb, 
vybourání poprsních zdí, sanace kamenných 
kleneb. Byly vybetonovány nové poprsní zdi, 
obnoveny nadnásypy kleneb a byla zhotovena 
betonová roznášecí deska. Most o délce 55,65 m 
je opatřen izolací z natavovacích pásů 
a ocelovým zábradlím.  

KARLOVARSKÝ KRAJ, ODRAVA    

Řízení realizace stavby: Karel Šilhan, Zdeněk 
Fabiánek 

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Projektant: PROMO
Doba realizace: květen-září 2000
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REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO 
KAMENNÉHO MOSTU

Dějiny mostu v Rabštejně nad Střelou jsou  
spojeny s historií stejnojmenného hradu. Ten leží 
na strmé ostrožně, kterou obtéká řeka Střela. 
Složitá konfigurace terénu zde logicky vymezila 
trasu důležité obchodní cesty vedoucí z Prahy 
přes Rakovník, Žlutice, Bochov a Loket do Chebu.
 
Oprava, kterou společnost SMP CZ realizovala, 
spočívala v celkové rekonstrukci vozovkového 
souvrství, zábradelních zdí a odvodnění mostu, 
provedena byla také celková oprava kamenného 
pláště včetně kamenného zdiva oblouků  
mostu. Součástí byla i rekonstrukce propustku 
na horním předmostí a vyčištění koryta řeky pod 
mostem.
 
Kamenné zábradlí z lomového kamene se  
postupně rozebralo, posoudilo a z části vyzdilo 
zpět. Pískovcové kvádry pro opravu obkladu pilíře 
jsou stejně jako u Karlova mostu z lomu Kocbeř 
u Dvora Králové.

Následně proběhly práce na kompletní obnově 
pískovcového ledolamu před středním pilířem 
mostu.
 
Součástí prací je zajištění založení středního  
pilíře mostu a oprava štětového dna pod
mostem. 
  

PLZEŇSKÝ KRAJ, RABŠTEJN NAD STŘELOU    

Řízení realizace stavby: Petr Chomický

Zhotovitel: SMP CZ 
Investor: Správa a údržba silnic 
Plzeňského kraje 
Projektant: Pudis
Doba realizace: leden 2017 – 2020
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Vodní dílo a malá vodní elektrárna Klabava, Plzeňský kraj

VODOHOSPODÁŘSKÉ  
STAVBY
V rámci vodních staveb se společnost  
SMP CZ zaměřuje na náročné stavby  
ucelených technologických celků. To byl 
také jeden z důvodů zakoupení  
specializované technologické firmy na  
dodávky mechanických částí čistíren  
odpadních vod a úpraven pitné vody. 
V České republice jsme tak jediný  
dodavatel, který je schopen takové stavby 
vyprojektovat, zrealizovat a uvést do  
provozu jen prostřednictvím vlastních 
kapacit. 
 
V královské vodohospodářské 
disciplíně, kterou jsou stavby na vodních 
tocích, máme za sebou mnoho novostaveb, 
oprav a rekonstrukcí plavebních komor, 
přehrad, protipovodňových opatření,  
přístavů, malých vodních elektráren  
a podobně. 
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PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 
PRAHY

Na základě zkušeností s katastrofální povodní  
v srpnu 2002 se Rada hlavního města Prahy 
usnesla, že urychleně dokončí výstavbu  
protipovodňové ochrany a zvýší ji o 30 cm na 
průtok cca 5 300 m3/s.  

Společnost SMP CZ realizovala  
protipovodňovou ochranu, která se nachází 
v Praze 1 a 8 na pravém břehu Vltavy mezi  
Štefánikovým a Hlávkovým mostem a pokračuje  
k objektu Prague River City. Ochranu tvoří  
mobilní i trvalé prvky. Spodní stavba mobilních 
prvků a ochranných zdí je provedena jako  
podzemní stěna složená ze základového  
roznášecího pasu a železobetonové podzemní 
stěny. V místě křížení s podzemními konstrukce-
mi sítí je provedena jako těsnicí stěna z vyztuže-
ných prvků tryskové injektáže. 

Pro celé území Prahy je použit jednotný systém 
mobilních hradicích prvků s maximální výškou  
3 m. Trvalé stavební prvky tvoří ochranné zídky  
a zemní hráze. 

PRAHA 8 – KARLÍN   

Řízení realizace stavby: Petr Závadský,  
Petr Jelínek, Karel Majerníček, Pavel Wiesner  

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Magistrát hlavního města Prahy
Projektant: AQUATIS
Doba realizace: prosinec 2003 – duben 2005

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY 
VODY HRADIŠTĚ

Úpravna vody Hradiště je klíčovým zdrojem  
Severočeské vodárenské soustavy. Od roku  
1976, kdy byla uvedena do provozu, došlo  
k postupnému zhoršování kvality surové vody ve 
vodárenské nádrži Přísečnice. Vlastník úpravny 
vody – Severočeská vodárenská společnost -  
proto rozhodl o rekonstrukci, kterou prováděla  
společnost SMP CZ za provozu.
 
Rekonstrukcí prošly všechny technologické  
soubory úpravny: rychlomísení chemikálií  
a homogenizace, písková filtrace a akumulace 
upravené vody, dávkování manganistanu  
draselného, úpravna dávkování chemikálií, kalové 
hospodářství v přívodu  pracích  vod do kalových 
lagun a systém řízení technologických procesů 
včetně dozorny úpravny vody.
 
Přívodní 6,5 km dlouhý vodovodní řad v úseku 
mezi Liběšicemi u Želenic a armaturní  
komorou před elektrárnou Ledvice byl  
rekonstruován. S ohledem na agresivní prostředí 
v blízkosti elektrifikované železniční trati bylo 
ocelové potrubí vyměněno za sklolaminátové,   
v křížení s komunikacemi pak za potrubí 
z tvárné litiny. Původní potrubí bylo vyplněno 
popílkocementovou směsí.  

ÚSTECKÝ KRAJ    

Řízení realizace stavby: Mstislav Maťocha, 
František Foltýn, Tomáš Kratochvíl

Zhotovitel: SMP CZ, SOGEA SATOM
Investor: Severočeská vodárenská společnost
Projektant: HYDROPROJEKT CZ   
(dnes Sweco Hydroprojekt)
Doba realizace: květen 2004 – květen 2006
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REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ  
A VODOVODNÍ SÍTĚ

SMP CZ realizovala pro královské město  
Klatovy rozsáhlou opravu vodovodů, kanalizací  
a komunikací. Průběh prací byl velmi náročný,  
a to zvlášť v centru města, kde se nacházejí  
historická sklepení domů.  

Cílem bylo zrekonstruovat a modernizovat  
cca 10 % vodohospodářské infrastruktury města,  
a to zejména kanalizace. Ve městě bylo  
opraveno 11 km vodovodních řadů,  
zrekonstruováno či nově postaveno více než  
24 km kanalizačních stok, vybudovány čtyři  
čerpací stanice a upraveno 32 895 m2  
komunikací a chodníků. 
 
V rámci projektu byly nově napojeny na  
kanalizaci města městské části Štěpánovice, 
Tajanov, Sobětice, Kal a část městské části Luby. 
Pod komunikacemi, u kterých byla plánována 
rekonstrukce, byly vyměněny vodovodní řady,  
aby se eliminovaly zásahy z důvodu poruch  
a havárií. Vybudovalo se téměř čtyři sta nových  
domovních přípojek s následnou opravou  
komunikací dotčených výstavbou.  

PLZEŇSKÝ KRAJ, KLATOVY    

Řízení realizace stavby: Milan Pavlič, Milan Slavík, 
Petr Závadský, Jaromír Zelenka  

Zhotovitel: SMP CZ, Skanska
Investor: město Klatovy 
Projektant: HYDROPROJEKT CZ  
(dnes Sweco Hydroprojekt) 
Doba realizace: duben 2006 – říjen 2008 VO

D
O

H
O

SP
O

D
ÁŘ

SK
É 

ST
AV

BY

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 
ÚSTÍ NAD LABEM

SMP CZ stavěla protipovodňová opatření, díky 
kterým je nábřeží v městské části Střekov  
v Ústí nad Labem trvale chráněno před povodní  
dosahující průtoku čtyřleté vody a s použitím 
mobilní ochrany před dvacetiletou vodou. 

Hlavní část díla tvoří železobetonová podzemní 
zeď osazená kotevními prvky pro uchycení  
mobilního hrazení. Po celé její délce vede  
drenáž, na násypu je chodník z betonové dlažby 
a cyklostezka. Na zdi jsou namontovány patky 
pro ukotvení mobilního hrazení. Součástí stavby 
jsou vstupy na chodník a cyklostezku a ozelenění 
návodního svahu. 

ÚSTÍ NAD LABEM – STŘEKOV    

Řízení realizace stavby: Mojmír Volf, Milan Pavlič 
 
Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Povodí Labe
Projektant: Terén Design
Doba realizace: listopad 2006 – listopad 2008

3

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

SMP CZ prováděla protipovodňová  
opatření v městské části Praha-Zbraslav. 
To se táhne od kamenolomu Zbraslav,  
kde je zavázáno do skalního masivu,  
směrem do Prahy k mostu Závodu míru, 
kde je ukončeno zavázáním do svahu. 
Stěna v délce 1,35 km je provedena  
z prefabrikované podzemní stěny  
v kombinaci s monolitickými  
železobetonovými dobetonávkami  
a s mobilním hrazením.  

Na stavbě bylo osazeno čtyři sta  
devadesát prefabrikovaných panelů  
o délce 8–10 m, šířce 2 m, tloušťce  
35–40 cm a váze 14–21 t. Ty zajišťují pod-
zemní i nadzemní část protipovodňových  
opatření. Ve vynechaných prostupech  
bylo realizováno mobilní hrazení,  
jehož podzemní části tvoří monolitická 
železobetonová podzemní stěna  
a nadzemní část v místě průchodu  
hliníková hradidla, která se do stěny 
montují jen v případě vzestupu hladiny 
vody. Celá nadzemní stavba je ukončena 
monolitickou římsou.  

Výška protipovodňových opatření  
je na průtok ve Vltavě Q100 + 0,3 m,  
délka 1,35 km a průměrná hloubka  
těsnicí podzemní stěny je 8,5 m.  
  

 
 

PRAHA 5 – ZBRASLAV    

Řízení realizace stavby: Pavel Wiesner,  
Jan Hameta, Radek Macháček 

Zhotovitel: SMP CZ, PORR
Investor: Magistrát hlavního města Prahy
Projektant: Pöyry Environment
Doba realizace: leden 2009 – září 2010 
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PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

SMP CZ realizovala protipovodňová opatření 
obcí Křešice a Nučnice, které leží na pravém 
břehu řeky Labe a které byly silně zasaženy  
povodněmi v roce 2002. 

Zaplavení obcí při zvýšených hladinách vody 
v řece brání ochranné zdi vybudované podél 
břehové linie. Ty jsou tvořeny podzemní a nad-
zemní částí. Podzemní část protipovodňových 
zábran je realizována ve třech variantách: štětov-
nicové stěny, sloupy tryskové injektáže doplněné 
o kotevní mikropiloty a podzemní betonové stěny  
a pasy. Nadzemní část je zhotovena jako pevná 
železobetonová zeď o výšce 0,1 až 2,95 m nad 
terénem, zadní rubové plochy stěny jsou jako 
pohledové vytvořené vložením speciální fólie  
do bednění, v místech přechodů komunikací, 
vjezdů a přístupu na pozemek je mobilní hrazení 
z kovových hradidlových konstrukcí.  

ÚSTECKÝ KRAJ, KŘEŠICE A NUČNICE    

Řízení realizace stavby: Slavomír Šiška,  
Martin Kubizňák, Miroslav Mikulka, Miroslav Volf 

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Povodí Labe
Projektant: HG partner
Doba realizace: červenec 2009 – červenec 2011

REKONSTRUKCE 
A MODERNIZACE ÚPRAVNY 
VODY

SMP CZ byla generálním dodavatelem  
rekonstrukce a modernizace úpravny vody  
v Plzni. Projekt začal pracemi na odběrném  
objektu surové vody a pokračoval sanací  
kanálů a čerpací stanice surové vody,  
úpravny II, výtlačných řadů na úpravně vody III  
a rekonstrukcí předsedimentace a akumulací B 
a C. Po jejím dokončení se zahájila rekonstrukce 
filtrace včetně UV záření, čerpací stanice  
upravené vody III, akumulace A , vyrovnávacích 
nádrží kalového hospodářství, budovy reakčních 
nádrží, CO2 a chlorovny, jímání surové vody  
na úpravně vody III, objektu ozonizace  
a sedimentace, úpravy dávkování vápenného 
hydrátu a síranu hlinitého a doplnění dávkování 
chemikálií siřičitanu sodného, chloru  
a granulovaného aktivního uhlí. 

Úpravna vody má po rekonstrukci výkon 1 000 l/s 
pitné vody s objemem akumulace cca 16 000 m3. 

Veškeré úpravy v objektech probíhaly za  
stálého provozu výroby pitné vody. Rekonstrukce  
některých částí se prováděla v blízkosti řeky  
Úhlavy a i přímo v ní, proto se speciální 
pozornost věnovala ochraně životního prostředí 
před kontaminací území ropnými produkty při 
práci se strojními mechanismy.   

PLZEŇ  

Řízení realizace stavby: František Havelka,  
Jindřich Bobák, David Eisenhamer,  
František Foltýn, František Havelka, Tomáš Lazur, 
Martin Pospíšil, Jiří Roubíček, David Stieber

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: město Plzeň
Projektant: Sweco Hydroprojekt 
Doba realizace: srpen 2013 – srpen 2015
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ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ 
CHEBSKA

SMP CZ prováděla intenzifikaci čistíren 
odpadních vod v Mariánských Lázních a Chebu 
včetně výstavby kanalizace na Švédském vrchu. 

Intenzifikace chebské čistírny spočívala  
v kompletní rekonstrukci stavebních konstrukcí  
a výměně veškerých technologických zařízení. 
Celková kapacita biologické linky je šedesát tisíc 
ekvivalentních obyvatel s maximálním přítokem  
357 l/s.  

Čistírna odpadních vod v Mariánských Lázních 
opětně prošla kompletní rekonstrukcí stavebních 
konstrukcí a výměnou veškerých technologických 
zařízení. Celková kapacita biologické linky je 
třicet tisíc ekvivalentních obyvatel. 

Při výstavbě kanalizace na Švédském vrchu bylo 
položeno 2 100 m nové kanalizace, která vede  
od průmyslové zóny do čistírny, s průměrem  
DN 250-DN 600. 

KARLOVARSKÝ KRAJ, CHEB A MARIÁNSKÉ LÁZNĚ    

Řízení realizace stavby: František Havelka,  
Zdeněk Karásek, Jan Klesa, Tomáš Lazur, Miroslav 
Mikulka, František Rauscher, Pavel Večerka 

Zhotovitel: SMP CZ, ALGON, Metrostav
Investor: Chevak Cheb
Projektant: HYDROPROJEKT CZ  
(dnes Sweco Hydroprojekt)
Doba realizace: říjen 2010 – březen 2013
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František Foltýn 
stavbyvedoucí 

Vystudoval jsem sice pozemní stavby, ale téměř celou 
svou kariéru pracuji na vodohospodářských projek-
tech. Do SMP CZ jsem přišel už jako zkušený „vodař“ 
právě v době, kdy s realizacemi vodohospodářských 
staveb začínala. Stavařina se u nás v rodině nedědila po 
generace, i když můj tatínek byl báňský inženýr a děda 
zedník, takže technicky zaměření jsme určitě byli. Mě 
od malička bavilo kreslení a myslel jsem si, že budu 
projektovat – nakonec jsem ale zjistil, že ta správná 
role pro mě je přímo na stavbě. Tahle profese mi dává 
smysl především proto, že vybuduji něco, co tady  
zůstane dlouho a pro další generace. Mám rád historii 
a ta hezky ukazuje, že právě budovy, mosty, hrady 
a zámky jsou to, co po vás přetrvá…

Dá se říct, že v průměru člověk realizuje jednu stavbu 
ročně, samozřejmě v různých objemech a velikostech. 
Určitě ale neplatí, že největší stavby jsou nutně ty 
nejhezčí. Pro mě je nejhezčí stavba, na které jsem se 
v SMP CZ podílel, rekonstrukce kalového hospodářství 
v Mariánských Lázních. Zrovna nedávno jsem se tam 
byl podívat, znovu jsem s místními techniky navštívil 
provozní místnost a zjistil jsem, že tam chodí 
v bačkorách. Pořád tam mají neuvěřitelně čisto 
a po rekonstrukci objekt udržují v perfektním stavu. To 
mi udělalo velkou radost a potěšilo mě, že si lidé váží 
mé práce. 
 
Mám rád, když se práce dělá pořádně a kvalitně. Je  
důležité si uvědomit, že práci nedělám pro sebe, ale 
pro klienta a já jsem zodpovědný za to, aby byl  
s výsledkem spokojen. Zároveň ale nikdy nejsem na 
stavbě sám a je hodně důležité se umět efektivně do-
mluvit s kolegy. Některé současné kolegy znám už  

TAHLE PROFESE MI DÁVÁ 
SMYSL PŘEDEVŠÍM PROTO, 
ŽE VYBUDUJI NĚCO, CO TADY 
ZŮSTANE DLOUHO  
A PRO DALŠÍ GENERACE 
 

ze svého předchozího působiště, jiné jsem poznal až 
tady, ale řekl bych, že máme stejnou mentalitu a často 
i podobné zájmy. Kdybych měl prozradit, co mě u firmy 
drží, jsou to právě lidé, se kterými spolupracuji. 

Moje srdeční záležitost: čistírna odpadních vod  
v Mariánských Lázních

61/62 



VO
D

O
H

O
SP

O
D

ÁŘ
SK

É 
ST

AV
BY

PLAVECKÝ AREÁL ŠUTKA

SMP CZ se podílela na realizaci dostavby  
krytého multifunkčního sportovního  
plaveckého areálu Šutka v Praze o celkové  
kapacitě bazénů 2 847 m3. Jednalo se 
o kompletní dostavbu rozestavěného bazénu 
z roku 1988 včetně jeho vybavení, výstavbu 
venkovních objektů a novou přístavbu aquaparku. 
Ta se realizovala na místě původně plánovaného 
otevřeného 25metrového bazénu. 

Práce zahrnovaly rozsáhlé opravy již dříve 
provedených zděných, betonových  
a ocelových konstrukcí výukového a ochlazova-
cího bazénu, sauny a dostavbu rozestavěného 
50metrového krytého bazénu s osazením 
samonosného nerezového bazénu, výstavbu 
výukového bazénu a přístavbu aquaparku včetně 
napojení celého areálu na infrastrukturu  
veřejných sítí. 

Nově vybudovaný aquapark obsahuje whirlpool, 
masážní, relaxační a dětský bazén, skluzavky  
a dva vysoké tobogány včetně zázemí pro ob-
čerstvení návštěvníků. Dnes aquapark poskytuje 
rozsáhlý prostor pro vodní radovánky malých  
i velkých návštěvníků. Plavecký areál má archi-
tektonicky dobře zvládnuté úpravy venkovního 
okolí včetně dostatečných prostor pro parkování 
a výborné dopravní dostupnosti městské hro-
madné dopravy. 

PRAHA 8 – KOBYLISY    

Řízení realizace stavby: Zdeněk Burián, 
Tomáš Záruba 

Zhotovitel: SMP CZ, SYNER
Investor: Magistrát hlavního města Prahy
Projektant: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ 
Doba realizace: září 2010 – listopad 2012VO
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PLAVEBNÍ KOMORA 
A SPORTOVNÍ PŘÍSTAV

SMP CZ stavěla plavební komoru na pravém  
břehu řeky Vltavy u jezu Hluboká nad Vltavou,  
na místě bývalé vorové propusti. Díky ní došlo  
k obnovení splavnosti Vltavy mezi Českými  
Budějovicemi a Týnem nad Vltavou.
Plavební komora je založena na pilotových 
stěnách, dno plavební komory a veškeré svislé 
konstrukce jsou ze železobetonu. Do nich jsou 
osazeny ocelové prvky včetně komorových vrat 
pro provozování lodní dopravy. Vnější pohledová 
stěna směrem k zámku je obložena žulovým  
kamenem. Pro obnovení plavby byla provede-
na 3,5 km dlouhá prohrábka ve zdrži vodního 
díla Hněvkovice po proudu od jezu Hluboká do 
plavební hloubky 1,6 m. Komora, navržená pro 
plavidla do 300 t, má šířku 6 m a délku 45 m.
 
Sportovní přístav vznikl na místě nevyužívaného 
meandru u levého břehu Vltavy a slouží pro krát-
kodobé i dlouhodobé stání malých plavidel. Pro 
zajištění plavební hloubky 1,8 m od minimální 
plavební hladiny došlo k úpravě dna. Částečným 
odtěžením středové šíje při úpravě bazénu vznik-
ly dva spojené vodní bazény. V severní části je 
přístavní molo spojené s východní částí pevnou 
lávkou. Pevné molo vedoucí k jižní straně plynule 
navazuje na stání osobních lodí v přístavu.
Dominantu přístavu tvoří vjezdový objekt se 
zdvižnou lávkou. Vjezdový objekt je možno za-
hradit, a zabránit tak vniknutí vody do průtoku  
Q20. 

JIHOČESKÝ KRAJ, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU    

Řízení realizace plavební komory: Pavel Wiesner, 
Tomáš Bačinský,  Radek Macháček, Jiří Roubíček, 
Ondrej Svoboda

Řízení realizace stavby sportovního přístavu:
Radek Macháček, Martin Kubizňák, Jan Hameta,
Jiří Roubíček, Ondřej Svoboda 
 
Zhotovitel: SMP CZ, Metrostav
Investor: Ředitelství vodních cest České republiky
Projektant: Pöyry Environment, HYDROPROJEKT CZ 
(dnes Sweco Hydroprojekt) 
Doba realizace: 
plavební komora: prosinec 2010 – listopad 2012 
přístav: leden 2013 – říjen 2014 

VODNÍ DÍLO A MALÁ VODNÍ 
ELEKTRÁRNA KLABAVA

Společnost SMP CZ prováděla rekonstrukci 
vodního díla na řece Klabavě nedaleko od 
Rokycan s cílem zlepšit jeho retenční schopnosti, 
a zejména odolnost proti povodňovým průtokům. 

Došlo k rozšíření přelivu a skluzu pro 
zajištění bezpečného převodu vody v nádrži. 
Objekty spodních výpustí a bezpečnostního 
přelivu jsou železobetonové, vlastní hráz je 
zemní, sypaná. Do zrekonstruovaného 
bezpečnostního přelivu byly osazeny ocelové 
segmenty pro regulaci úrovně hladiny, což do té 
doby nebylo možné.

Spolu s výstavbou bezpečnostního přelivu 
vodního díla probíhala i výstavba malé vodní 
elektrárny.  Ta byla zahájena v září 2017 
a dokončena s koncem roku 2018. 

PLZEŇSKÝ KRAJ  

Řízení realizace stavby vodního díla:  
Antonín Macík, Josef Bezděk, Karel Majerníček, 
Filip Pekárek, Jan Stryczek, Petr Suchánek

Řízení realizace stavby malé vodní elektrárny: 
Josef Bezděk, Jan Stryczek 

Zhotovitel vodního díla: SMP CZ, EUROVIA CS
Zhotovitel vodní elektrárny: SMP CZ,  
Strojírny Brno
Investor: Povodí Vltavy
Projektant vodního díla: Sweco Hydroprojekt
Projektant vodní elektrárny: AQUATIS
Doba realizace: březen 2017 – říjen 2019

65/66 



VO
D

O
H

O
SP

O
D

ÁŘ
SK

É 
ST

AV
BY

NOVÁ VODNÍ LINKA ÚSTŘEDNÍ 
PRAŽSKÉ ČISTÍRNY
Projekt řešil vybudování nové vodní linky 
mechanicko-biologického čištění odpadních 
vod s terciárním stupněm čištění chemickým 
srážením fosforu tak, aby po navazující 
rekonstrukci stávající vodní linky Ústřední 
čistírny odpadních vod byly plněny emisní limity 
nařízení vlády a směrnice Rady EU pro citlivé 
oblasti.  

Vybudováním nové vodní linky došlo ke zvýšení 
celkové kapacity čistírny odpadních vod na  
1,61 milionu ekvivalentních obyvatel. Z toho se 
na nové vodní lince zpracuje ve špičce až  
4,1 m³/s odpadních vod a během dešťů 
mechanicko-chemickým čištěním ještě dalších 
maximálně 3 m³/s srážkových vod.  

Nová vodní linka je navržena jako plně zakrytá 
a maximálně kompaktní, s chemickou nebo 
biologickou dezodorizací procesního vzduchu 
vypouštěného z čistírny do ovzduší. Moderní 
architektonicko-urbanistické řešení areálu 
se přírodě blízkým způsobem zapracovává do 
prostředí v Trojské kotlině. Na střeše vodní linky 
je vytvořen rekreační areál. 

Stavba vodní linky byla navržena a realizována 
v aktivní zóně záplavového území, proto bylo 
použito zcela ojedinělé řešení hermeticky 
uzavřeného a během extrémních povodňových 
stavů zaplavovaného kontejnmentu. Nová vodní 
linka využívá nízko zatěžovanou kaskádovou 
aktivaci s regenerací vratného kalu  
a bioaugmentací nitrifikace s možností dávkování 
externího substrátu, která je doplněna o terciární 
stupeň čištění určený ke srážení fosforu.  Na 
linku je možné přivést nejméně 50 % odpadních 
vod z území hlavního města Prahy. 

PRAHA – CÍSAŘSKÝ OSTROV     

Zhotovitel: sdružení SMP CZ, HOCHTIEF CZ, SUEZ International, WTE Wassertechnik 
a DEGREMONT WTE WASSERTECHNIK PRAHA
Investor: Magistrát hlavního města Prahy 
Správce stavby: Pražská vodohospodářská společnost 
Projektant zhotovitele: Sweco Hydroprojekt a D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ
Doba realizace: říjen 2015 – září 2018
Zkušební provoz zhotovitele: září 2018 – prosinec 2019

Hlavním cílem celkové modernizace čistírny 
odpadních vod je významně snížit znečištění 
Vltavy dusíkem, na odtoku z vodní linky je 
celkový dusík limitován ročním průměrem  
10 mg/l.  

Stavba byla zahájena v říjnu 2015 a dokončena 
v září 2018. Poté navázal zkušební provoz 
dodavatele a stavba byla v prosinci 2019 předána 
investorovi. 
 
Během necelých tří let se ze stavby odvezlo přes 
380 000 m3 zeminy, na staveništi se uložilo přes 
190 tisíc m3 betonu a 18 000 t armatury a na 
zpětné zásypy se použilo 180 000 m3 zeminy. 
Stavba byla provedena na základě smlouvy  
o dílo podle smluvních podmínek Žluté knihy 
FIDIC – vyprojektuj, postav a provozuj. 

Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny 
odpadních vod na Císařském ostrově je nesmírně 
zajímavý projekt jak svým rozsahem, technickou 
problematikou, místem realizace a dopadem 
souboru staveb na okolí, tak komplexností vztahů 
a vazeb mezi všemi účastníky investičního 
procesu i platnou legislativou. Realizace nové 
vodní linky nesporně představuje jednu  
z nejdůležitějších částí tohoto souboru. Zkušební 
provoz prokázal, že je zajištěn požadovaný 
stupeň čištění odpadních vod, eliminována 
pachová zátěž, zredukován hluk a zvýšena 
spolehlivost provozu čištění odpadních vod 
včetně protipovodňového zabezpečení celého 
provozu. 
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ŘÍZENÍ REALIZACE STAVBY

Vrcholové řízení:
Jiří Bažata

Vedení stavby a sdružení:
Jiří Šmejkal, Zdeněk Burda, Tomáš Záruba
Jiří Kratochvíl, Jiří Dostál, Josef Podběhlý, Jiří Šlemr, 
Stanislav Vojtášek

Sdružení železobetony:
Radek Ševčík, Marek Beran, Martin Bezděk, Juraj Giba, Jan 
Gramblička, Vladimír Hendrich, Pavol Juhas, Milan Krušina, 
Karel Majerníček, Jaroslav Tláskal, Petr Viktorin,  
Milan Vyhnis 
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Jiří Šmejkal 
ředitel projektu 

Uplynulo jen pár měsíců od chvíle, kdy jsme předali do 
rukou investora největší stavbu, na které jsem se za 
celý svůj život podílel. Prací na projektu nové vodní  
linky Ústřední čistírny odpadních vod v Praze jsem 
vlastně strávil naprostou většinu svého působení  
v SMP CZ – je to hodně náročných, zajímavých,  
a hlavně nezapomenutelných deset let.  

Celou svou dosavadní profesní kariéru jsem pracoval 
ve stavebnictví převážně v oboru vodohospodářských 
staveb a pozemních staveb. Stavařinu jsem si přitom 
vybral jako budoucí povolání až na poslední chvíli, když 
jsem na gymnáziu přemýšlel kam dál. Stavebnictví jsem 
tehdy vnímal jako obor, ve kterém uvidím výsledky 
své práce, a líbilo se mi, že každý den je jiný. Tahle má 
očekávání se rozhodně naplnila a musím dodat, že jsem 
svého rozhodnutí nikdy nelitoval.

Když jsem v roce 2009 přišel do SMP CZ, znal jsem už 
mnohé kolegy ze svých předchozích působišť a vidina 
společné práce byla i jedním z důvodů, proč jsem do 
firmy šel. Hodně si cením toho, že jsou mými  
nadřízenými lidé, kterých si vážím nejen profesně, ale 
i lidsky a jimž mohu důvěřovat. Totéž platí i v případě 
mých spolupracovníků a podřízených. Nemyslím si, že  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
je to vždy samozřejmost, a dobrý tým beru jako velký 
benefit. Ve firmě zní často heslo „společně“, a byť to 
může znít jako fráze, pro mě má význam a dává mi 
skutečný smysl.  

Stavba nové vodní linky je skvělým příkladem toho,  
jak je důležité, aby všichni táhli za jeden provaz. 
Stavbu bychom nikdy nedokázali dokončit, kdyby 
spolupráce nefungovala, a naprosto každý, kdo se na 
projektu podílel, zde zanechal svou stopu.

Letos to bude už deset let od vyhlášení veřejné soutěže 
na tento projekt. Samotná realizace přitom trvala „pou-
ze“ tři roky. Byla to ale hodně intenzivní  
etapa – v době největší vytíženosti jsme například 
měli na staveništi až dvacet jedna jeřábů a pracovali 
jsme v největší pažené jámě v České republice. Nejvíce 
ale přece jen vzpomínám na vlastní zahájení stavby, 
které se z různých důvodů dlouho odkládalo, a my už 
jsme se opravdu těšili, až se konečně pustíme do práce. 
Neméně důležitým momentem pro mě bylo dokončení 
vlastní realizace stavby a jsem hodně hrdý na celý tým, 
že jsme to dokázali včas přesně podle smlouvy. Nyní 
ještě dokončujeme některé vícepráce, které si investor 
objednal po předání stavby a během několika měsíců 
moje mise na Císařském ostrově skončí. Vím, že 
takto unikátní projekt se povede možná jednou za  
profesní život, a proto jsem rád, že jsem byl jeho  
součástí, a pomalu se začínám těšit na nové akce. 

STAVBA NOVÉ VODNÍ  
LINKY ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNY  
ODPADNÍCH VOD V PRAZE  
PRO MĚ BYLA VRCHOLEM 
PROFESNÍ KARIÉRY. BYLA  
UNIKÁTNÍ A SAMOZŘEJMĚ 
VÍM, ŽE SE TAKOVÝ PROJEKT 
JIŽ NIKDY OPAKOVAT  
NEBUDE

Moje srdeční záležitost: nová vodní linka Ústřední 
pražské čistírny na Císařském ostrově
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Provádění vyrovnávacích betonů v úseku metra Veleslavín–Petřiny, Praha

STAVBY V PODZEMÍ
V oblasti podzemních staveb SMP CZ  
provádí specializované železobetonové 
konstrukce podzemních objektů  
a tunelových tubusů. Ty jsme dodávali  
pro pražské metro a silniční i dálniční  
tunely. Realizujeme opravy a modernizace  
stávajících stanic pražského metra.  
Významnou zakázkou byla také sanace  
a oprava stanice Vltavská po povodních 
v roce 2002.
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LINKA C PRAŽSKÉHO METRA: 
HOLEŠOVICE–LÁDVÍ

Společnost SMP CZ se podílela na výstavbě 
linky C pražského metra mezi stanicemi Holešo-
vice a Ládví, konkrétně částí Holešovice, Troja 
a Ládví. 

V části Holešovice se jednalo o dodávku 
železobetonových konstrukcí dvojice  
jednokolejných tunelových trub v délce 
107 a 105 m budovaných v otevřené stavební 
jámě, které navazují na části tunelů pod Vltavou,  
a 65 m dlouhého propojovacího tunelu se stanicí 
Holešovice. Betonáž se prováděla ve stavební 
jámě zajištěné kotvenými podzemními stěnami. 
Příčný profil tunelu je obdélníkový o šířce 4,8 m 
a výšce 4,75 m.  

V části Troja byla provedena betonáž  
dvoukolejného 105 m dlouhého tunelu tvořeného 
rámovou konstrukcí s příčkou. Hloubený tunel 
začíná v ulici Povltavská, kde navazuje na  
v předstihu vybudovanou část tunelu, a končí 
portálem raženého tunelu do stanice Kobylisy. 
Betonáž se prováděla ve stavební jámě zajištěné 
kotvenými podzemními stěnami ve dvou
úrovních.  

V úseku metra Ládví byla realizována betonáž  
130 m dlouhého dvoukolejného tunelu. Ten  
navazuje na ražený tunel ze stanice Kobylisy 
směr Ládví.  Zde se betonáž prováděla ve  
stavební jámě hluboké 8 až 15 m, která byla 
v horní části pokryvných vrstev zajištěna  
záporovým pažením. Tubus má vnitřní světlost 
8,4 x 4,7 m.  

PRAHA  

Řízení realizace stavby: Václav Švarc,  
Petr Jelínek, Karel Majerníček, Ladislav Šmíd 

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy 
Objednatel: Metrostav
Projektant: METROPROJEKT Praha
Doba realizace: listopad 2000 – červen 2003

TUNEL MRÁZOVKA 

Městský silniční okruh v úseku Radlická –  
Strahovský tunel vede raženým tunelem  
Mrázovka tvořeným dvěma třípruhovými  
tunelovými troubami, západní o délce 653 m  
a východní o 629 m, na které navazují na  
rozpletech trouby dvoupruhové a jednopruhové. 

Celková délka tunelů je 1 219 m u západní 
a 964 m u východní tunelové trouby. Společnost 
SMP CZ zde prováděla montáž samonosné  
betonářské výztuže definitivního ostění. Pro 
montáž byl poprvé použit firemní ukládací vozík, 
pomocí kterého se sestaví kostra výztuže a poté 
se zvedne do definitivní betonářské polohy.  

Při provádění vázacích prací na betonářské  
výztuži bylo nutné až do konečného proražení  
tunelových trub věnovat velkou pozornost  
zajištění větrání v postupně ražené tunelové 
troubě. 

PRAHA    

Řízení realizace stavby: Milan Svoboda, Tomáš 
Mráček, Jaroslav Svoboda
 
Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Magistrát hlavního města Prahy
Objednatel: Metrostav
Projektant: SATRA
Doba realizace: červen 2002 – srpen 2003

75/76



PO
D

ZE
M

N
Í 

ST
AV

BY

OPRAVA STANICE METRA  
VLTAVSKÁ

Společnost SMP CZ se významně podílela na 
opravě metra v Praze po katastrofální povodni 
v srpnu 2002. Byla generálním dodavatelem  
opravy stanice metra Vltavská, jedné 
z nejrozsáhlejších a také nejvíce zasažených 
stanic zatopením. 

Začátkem září 2002 byly zahájeny čerpací práce 
povodňové vody až do sedmého podzemního 
patra. V místech, kde již voda nebyla, se zahájily 
intenzivní vysoušecí a odvlhčovací práce.  
Z podzemních prostor bylo nutné vyklidit  
obrovské množství znehodnoceného zařízení  
a uskladněného zdravotnického materiálu.  
Odstranily se rozvody silnoproudu a slaboproudu 
a sdělovací zařízení. Byly vybourány  
napadené podlahové konstrukce,  
odstraněny omítky, rozvody technického  
a sanitárního zařízení. Po důkladných  
dezinfekčních pracích se provedly sanace včetně 
nových stavebních konstrukcí v podzemních 
patrech stanice. Byly vyspraveny omítky,  
provedeny nové malby, rozvody sítí, podlahy, 
osvětlení, vytápění, vzduchotechnika, sanitární 
vybavenost a vyměněny veškeré bezpečnostní 
dveře. 

Ve vlastní stanici byly opraveny závěsné  
podhledy, rozvody sítí, zabezpečovací zařízení, 
namontovány nové eskalátory, opraveno obložení 
nástupištního tunelu a zprovozněno zázemí pro 
dopravní podnik. Před Vánocemi 2002 byl 
provizorně obnoven veřejný provoz metra.  
Následně se provedla sanace podzemních garáží 
navazujících na stanici a protipovodňové opatření 
pro celou stanici. 

Práce na stanici Vltavská byly završeny v roce 
2005 vybudováním bezbariérového zpřístupnění 
pomocí svislého a šikmého výtahu. 

PRAHA    

Řízení realizace stavby: Petr Jelínek,  
Libor Korous, Petr Neumann, Karel Skořepa, 
Josef Vích

Zhotovitel: SMP CZ
Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy
Projektant: METROPROJEKT Praha
Doba realizace: září 2002 – srpen 2005 ST
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TUNEL V SILNIČNÍM OBCHVATU 
JIHLAVY 

Při výstavbě obchvatu Jihlavy byl vybudován 
304 m dlouhý hloubený tunel. Společnost  
SMP CZ zde realizovala výstavbu ploché 
klenby tunelu v otevřené jámě, kde na předem 
provedené milánské stěny vybetonovala pomocí 
pojízdného bednění železobetonovou klenbovou 
konstrukci. Po jejím dokončení se vytěžil budoucí 
silniční profil pod klenbou a bylo provedeno 
dno tunelu včetně keramického obkladu stěn 
tvořených milánskými stěnami. 

Řízení realizace stavby: Václav Švarc,  
Alexandr Herzán, Pavel Poláček 

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Objednatel: COLAS
Projektant: AMBERG Engineering Brno 
Doba realizace: duben 2003 – listopad 2003

KRAJ VYSOČINA, JIHLAVA

DÁLNICE D8 TUNEL PANENSKÁ

Dálnice D8 z Prahy do Drážďan překonává vysoký 
hřeben Krušných hor pomocí dvou tunelů. Jedním 
z nich je 2 030 m dlouhý tunel Panenská. Na něm 
společnost SMP CZ prováděla montáž samonosné 
betonářské výztuže definitivního ostění pravé, 
východní tunelové trouby. Pro montáž byl použit 
firemní ukládací vozík, pomocí kterého se po 
sestavení kostra výztuže zvedne do definitivní 
betonářské polohy.  

Vzhledem k délce tunelu se práce prováděly 
proudovou metodou od ražby až po betonáž 
definitivního ostění. Tento způsob výstavby 
kladl vysoké nároky na koordinaci a organizaci 
výstavby včetně zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví pracovníků, speciálně na zajištění větrání 
v postupně ražené tunelové troubě. 

ÚSTECKÝ KRAJ

Řízení realizace stavby: Petr Jelínek, Libor Korous,  
Jaroslav Svoboda  

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Objednatel: Metrostav
Projektant: Valbek 
Doba realizace: červen 2004 – září 2005
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LINKA C PRAŽSKÉHO METRA: 
LÁDVÍ–LETŇANY 

Společnost SMP CZ realizovala v úseku metra 
Ládví–Letňany převážně betonářské práce. 

Ve stanici Střížkov se jednalo o první až čtvrtý 
dilatační díl železobetonové konstrukce  
stanice o délce 125 m, který se prováděl
v otevřené stavební jámě zajištěné záporovým 
pažením, včetně kompletní výstavby rozsáhlého 
přilehlého podchodu pod Vysočanskou ulicí.  

Součástí realizace byly izolace proti vodě, vnitřní 
stavební řemeslné práce, provedení podhledů, 
osvětlení a práce na architektonickém ztvárnění 
stanice včetně komerčních prostor pro obchodní 
vybavenost.

Druhou lokalitou s působností SMP CZ byla část 
hloubeného tunelu před stanicí Letňany. Zde byla 
provedena železobetonová konstrukce 
dvoukolejného tunelu o délce 104 m, která tvoří 
přechod mezi dvěma raženými jednokolejnými 
tunely a vestibulem stanice Letňany. Jedná se 
převážně o trojlodní do stanice se rozšiřující 
rámovou konstrukci budovanou v otevřené
stavební jámě zajištěné záporovým pažením. 
Součástí zakázky bylo provedení izolací proti 
vodě, jejich ochrana přibetonávkou a realizace 
zásypů stavebních jam. 

PRAHA    

Řízení realizace stavby: Petr Jelínek, Libor Korous, 
Petr Neumann, Karel Skořepa, Josef Vích
 
Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy
Objednatel: Metrostav, HOCHTIEF CZ
Projektant: METROPROJEKT Praha
Doba realizace: červenec 2005 – říjen 2008ST
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TUNEL BLANKA 

Městský silniční okruh v úseku Špejchar –  
Pelc-Tyrolka vede tunelovým komplexem Blanka 
tvořeným raženými a hloubenými tunely z části 
třípruhovými a z části dvoupruhovými. Na tomto 
komplexu provedla společnost SMP CZ práce na 
železobetonových stropních konstrukcích 
hloubených tunelů uložených na podzemních 
stěnách v prostoru Letné a Špejcharu. Po vytěžení 
hornin pod ochranou stropních desek byly  
provedeny rozpěrné spodní desky tunelů 
a obklady milánských stěn, které tvoří stěny  
tunelů z ultratenkých vláknobetonových panelů. 
Společnost SMP CZ také zajišťovala nadzemní 
výstavby nad raženými tunely a definitivní 
železobetonové spodní klenby ražených 
tunelů. 

PRAHA    

Řízení realizace výstavby: Petr Jelínek, 
Luboš Lobík, Karel Majerníček, Karel Skořepa, 
Libor Stefan, Ondřej Svoboda 

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Magistrát hlavního města Prahy
Objednatel: Metrostav
Projektant: SATRA
Doba realizace: květen 2007 – září 2014ST

AV
BY

 V
 P

O
D

ZE
M

Í

81/82



M
Ů

J 
PŘ

ÍB
ĚH

Ondřej Svoboda 
obchodní náměstek 

 
Do SMP CZ jsem přišel ještě jako student ČVUT,  
nastoupil jsem na pozici přípraváře a už během  
několika měsíců jsem se účastnil jednání  
představenstva. Jestli si říkáte, že to není možné,  
tak to ve skutečnosti nebylo zase tolik složité. Když 
nám ve škole nabídli účast v mentoringovém programu, 
všiml jsem si, že jedním z mentorů je i Martin  
Doksanský – neváhal jsem a oslovil ho přímo. Martin 
mou žádost přijal a kromě pravidelných setkání mi 
nabídl i možnost absolvovat s ním pracovní jednání 
nebo se účastnit setkání top managementu. Dodnes si 
vybavuji, jak mě jednou nechal shrnout výsledek  
jednání a jak strašně jsem byl nervózní. Byla to ale 
jedinečná zkušenost a skvělá škola. 

Po skončení studia jsem se chtěl hodně dostat  
z kanceláře na stavbu. Dostal jsem příležitost začít 
jako mistr na stavbě tunelu Blanka, a i když to byl na 
začátku samozřejmě stres z nových a neznámých věcí, 
bylo skvělé vidět hned na místě výsledky naší práce. 
Postupně jsem pokračoval jako stavbyvedoucí  
a vedoucí projektu na prodloužení trasy metra A ,  
pokračování tunelu Blanka, bezbariérovém zpřístupnění 
stanice metra Anděl a mnoha dalších. 

V době, kdy jsem působil na stavbě nebo jako  
vedoucí projektu, cestoval jsem po celé republice  
a hodně pracoval, manželka se mě často ptala, proč to 
dělám a jestli to za to stojí. Pamatuji si přesně, kdy se 
to změnilo. Jednou jsme hráli s kolegy florbalový turnaj 
a pozval jsem ženu, aby se přišla podívat. Když pak 
viděla, jak si s kolegy rozumíme a jak komunikujeme, 
řekla mi, že všemu rozumí, a myslím, že mi toho  
tenkrát i zpětně hodně odpustila. Vážím si kolektivu, 
který kolem sebe mám, a vím, že lepší bych jinde hledal 
jen těžko. Nemám rád velké změny a jsem rád, že mám  
 

 
 
 

JSEM RÁD, ŽE MÁM  
MOŽNOST ZKOUŠET NOVÉ 
ROLE, ANIŽ BYCH MUSEL  
MĚNIT DRES 

možnost zkoušet nové role, aniž bych musel „měnit 
dres“. Když jsem po několika letech na stavbě cítil, že 
potřebuji změnu, přijal jsem novou výzvu a aktuálně 
působím na pozici obchodního manažera. Obchod mě 
ostatně lákal už v minulosti a tahle pozice pro mě byla 
zajímavým impulsem. Myslím, že je vždy co zlepšovat,  
a tahle výzva mi dává hodně prostoru pro další profesní 
i osobní rozvoj. 

 

Moje srdeční záležitost: plavební komora  
v Hluboké nad Vltavou
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LINKA A PRAŽSKÉHO METRA: 
DEJVICKÁ–MOTOL 

Na prodloužení linky A ze stanice Dejvická do 
stanice Motol společnost SMP CZ realizovala 
dodávku železobetonové konstrukce v 15,5 km 
hloubeného tunelu včetně větracího objektu, 
izolace proti vodě a zpětné zásypy stavební jámy. 
V ražených tunelech prováděla vnitřní doplňkové 
stavební konstrukce včetně těch pro kabelová 
vedení. 

PRAHA    

Řízení realizace stavby: Petr Jelínek, Vít Kavka, 
Karel Majerníček, Ondřej Svoboda
 
Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy 
Objednatel: Metrostav
Projektant: METROPROJEKT Praha 
Doba realizace: únor 2011 – duben 2015 ST
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REKONSTRUKCE STANICE METRA 
JINONICE

Společnost SMP CZ prováděla modernizaci  
stanice metra Jinonice s cílem zamezit průsakům 
do její konstrukce a upravit ji dle současných, 
zejména požárních předpisů. Modernizací prošlo 
osvětlení, odvodňovací systém stanice,  
podlahové a svodné odtokové žlábky, opláštění 
veřejné části nástupiště včetně výměny  
nevyhovujících podhledových a obkladových 
konstrukcí.  Byly provedeny nové zonty. Veškeré 
stavební úpravy se prováděly pouze ve vlastní 
stanici a technologickém tunelu.

Z důvodu co nejrychlejšího znovuotevření stanice 
pro veřejnost byla rekonstrukce rozvržena do 
tří etap, z nichž první a poslední probíhaly za 
provozu. Pouze v době realizace hlavní etapy byla 
stanice veřejnosti uzavřena.

Specifičností jsou skleněné obklady skláře 
Františka Víznera, které se nachází ve svislých 
částech stanice. Obklady se podařilo zachránit,  
a původní vzhled stanice tak zůstal zachován.  

PRAHA 5  

Řízení realizace stavby:  Marcel Návojský,  
Tereza Černohubá, Karel Novák, Petr Suchánek
 
Zhotovitel: SMP CZ, BREMA
Investor: Magistrát hlavního města Prahy
Projektant: METROPROJEKT Praha
Doba realizace: listopad 2016 – listopad 2017
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Tereza Černohubá
stavbyvedoucí 

Pro některé lidi je pořád nezvyklé, že stavbu řídí žena, 
a občas zažívám úsměvné momenty: Když chce třeba 
subdodavatel mluvit se stavbyvedoucím a chvíli trvá, 
než pochopí, že žádného dalšího kolegu k telefonu 
nepředám a vše budeme řešit spolu. Tyhle situace ale 
beru s nadhledem, a naopak se mi často stává, že jsou 
lidé mile překvapeni tím, že na pozici stavbyvedoucí 
vidí mladou holku. Přitom když jsem dokončila ČVUT, 
ani ve snu by mě nenapadlo, že jednou budu pracovat 
na stavbě, a navíc jako stavbyvedoucí!  

Ze školy jsem si přinesla jen minimum praktických 
zkušeností – i když ono se to vlastně ani moc naučit 
nedá, to si prostě musíte v praxi zažít a osvojit.  
V SMP CZ jsem začínala jako přípravářka v kanceláři  
a na stavbu jsem jezdila jen jednou za týden. Postupně 
jsem ale zjistila, jak je na stavbě každý den jiný, jak se 
tam pořád něco děje, a chtěla jsem toho být součástí. 
 
Zatím jsem měla možnost podílet se na dvou  
projektech v pražském metru – rekonstrukci stanice 
Jinonice a nyní opravujeme stanici Opatov. Na práci 
v takhle specifických prostorách mě nejvíc přitahuje  
to, že nikdy stoprocentně nevíte, co vás čeká a co 
objevíte třeba po odkrytí obkladů. O to více je  
samozřejmě projekt složitý a jeho příprava je opravdu 
náročná. Ale myslím, že právě tohle je to, co mě na 
mojí práci nejvíc baví – že mi neustále přináší nové 
podněty a zážitky. 

KDYŽ JSEM DOKONČOVALA 
STUDIUM NA ČVUT, ANI 
VE SNU BY MĚ NENAPADLO, 
ŽE JEDNOU BUDU PRACOVAT 
NA STAVBĚ, A NAVÍC JAKO 
STAVBYVEDOUCÍ

Moje srdeční záležitost: rekonstrukce stanice  
metra Opatov v Praze
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Elektrárna Tušimice, Ústecký kraj

STAVBY  
PRO ENERGETIKU
Společnost SMP CZ se zaměřuje na stavby 
v klasických hnědouhelných elektrárnách,  
v povrchových dolech a posledních pět let  
i pro jadernou energetiku. Realizujeme  
stavební části rozsáhlých rekonstrukcí 
i nových ucelených souborů, komplexní 
dodávky menších technologických celků 
pásové dopravy i nakládání s důlními  
a průmyslovými vodami. 
 
V jaderné energetice úzce spolupracujeme 
se sesterskou společností NUVIA na  
modernizacia zodolňování stávajících  
jaderných elektráren.
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KOMPLEXNÍ OBNOVA 
ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II
Společnost SMP CZ prováděla celkovou opravu 
a rekonstrukci stavebních a technologických 
objektů o výkonu 4x 200 MW v areálu elektrárny 
Tušimice II a objektů zásobování surovou vodou 
mimo její vlastní areál včetně kompletní výměny 
opláštění a zastřešení hlavního výrobního bloku 
elektrárny. Zakázka zahrnovala 126 stavebních 
objektů.

STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY  
ELEKTRÁRNY
SMP CZ realizovala opravu linky zauhlování 
spolu se skládkou uhlí, vápencové a sádrovco-
vé hospodářství, soustavy kabelových kanálů, 
elektrorozvoden a přidružených technologických 
objektů včetně zásobování surovou vodou. Nově 
byly vybudovány objekty vodního hospodářství, 
základy kouřovodů, stanoviště traf a dopravy 
strusky včetně dvou železobetonových válcových 
sil na strusku a kompletně upraveny a opraveny 
inženýrské sítě a komunikace. Z hlavních objektů 
pro vodní hospodářství se zrealizovaly sběrné 
jímky o 4 000 m3.  Jednalo se o tři kruhové nádrže 
o průměru 18 m, jímku o objemu 1 000 m3, 
čerpací stanici sběrných jímek a komoru čiřiče. 
Pro struskové hospodářství se pomocí taženého 
bednění vybudovala dvě 33 m vysoká kruhová 
železobetonová sila o vnitřním průměru  
10 m.  V objektech hlavního výrobního bloku byly 
sanovány betonové, zděné a ocelové konstrukce, 
opraveny podlahy a vyměněna elektroinstalace  
a vzduchotechnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řízení realizace stavby: Milan Vyhnis,  
Milan Bernard, Martin Chamula, Jiří Kratochvíl, 
Josef Podběhlý, Jiří Šlemr, Pavel Tůma 

Zhotovitel: SMP CZ, VIAMONT 
Investor: ČEZ
Projektant: T I Centrum,  
Báňské projekty Teplice, BPO, MV projekt
Doba realizace: březen 2007 – březen 2012

ÚSTECKÝ KRAJ    
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VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ELEKTRÁRNY
Vodní hospodářství elektrárny zásobuje vodou provozní 
soubory včetně věžového chladicího okruhu a zachycuje, 
upravuje a opětovně využívá kapalné odpady z provozu.  
SMP CZ realizovala práce na jeho obnově při odstávce dvou 
bloků a současně za nepřerušeného provozu dalších dvou 
bloků elektrárny. V čerpacích stanicích chladicí a surové vody 
se vyměnily veškeré opotřebované části zařízení. V chemické 
úpravně vody byla vybudována nová záchytná jímka 
o objemu 100 m3, ve skladu tekutých chemikálií byly opraveny 
neutralizační a zásobní nádrže. Byla provedena nová bloková 
úprava kondenzátu s dvoublokovou externí regenerací včetně 
veškerého příslušenství a potrubí. Změnil se způsob dávkování 
kyslíku s kapilárním řízením dávky tak, aby bylo možno 
regulovat dávku kyslíku proporcionálně v závislosti na jeho 
měření.  

Řízení realizace stavby: Milan Vyhnis, Jindřich Bobák,  
Pavel Cihlář, Pavel Hrdý, Vojtěch Marek, Vlastimil Šot, 
Bořivoj Vodička 
 
Zhotovitel: SMP CZ, VA TECH WABAG Brno
Investor: ČEZ
Projektant: T I Centrum,  
Báňské projekty Teplice, BPO, MV projekt
Doba realizace: červenec 2006 – březen 2012

 

    OPLÁŠTĚNÍ ELEKTRÁRNY
SMP CZ prováděla kompletní výměnu opláštění a zastřešení 
hlavního výrobního bloku, který zahrnuje kotelny, bunkrové 
stavby, strojovny, dozorny a rozvodny.  

Výměna opláštění zahrnovala kompletní demontáž toho 
původního, otryskání kostry ocelové konstrukce, její opravu 
a doplnění, provedení nátěrového systému a montáž 
komponentů opláštění. Nový obvodový plášť o 14 000 m2 se 
skládá ze sendvičových panelů o tloušťce 80-120 mm  
a trapézových plechů. Otvory mají polykarbonátové 
výplně. Výměna střešní konstrukce se prováděla souběžně 
s opláštěním ve dvou etapách. Byla demontována původní 
skladba, ošetřeny nosné ocelové střešní konstrukce, 
namontovány trapézové plechy a položena izolační tepelná 
vrstva a závěrečná vodonepropustná střešní krytina. Celá 
střecha byla na ochranu před vztlakem zatížena betonovými 
dlaždicemi.

Řízení realizace stavby: Milan Vyhnis, Milan Bernard,  
Martin Chamula, Jiří Kratochvíl, Josef Podběhlý, Jiří Šlemr, 
Pavel Tůma 

Zhotovitel: SMP CZ, VIAMONT
Investor: ČEZ
Projektant: T I Centrum,  
Báňské projekty Teplice, BPO, MV projekt
Termíny realizace: březen 2007 – březen 2012

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE TURBOSTOLIC PRO 
STROJOVNU ELEKTRÁRNY
SMP CZ prováděla pro dodavatele technologie strojovny 
demolice původních a betonáž nových železobetonových 
konstrukcí turbostolic všech čtyř bloků elektrárny. Práce 
se realizovaly ve dvou etapách. Po demontáži původní 
technologie byly zbourány vrchní části železobetonové nosné 
konstrukce pro turbínu a generátor. Nově se vybetonovaly 
sloupy, trámy a průvlaky tvořící nové základy pro osazení 
turbostolic. Byly vybourány betonové základy pro pomocné 
technologie jako vývěvy, podchlazovače, expandéry, čerpadla 
ohříváků topné vody, olejové hospodářství, vybetonovány 
nové konstrukce a zrekonstruovány ocelové konstrukce pro 
tyto technologie. Spodní železobetonové konstrukce, které se 
nemusely vybourat, byly zasanovány. Stropní konstrukce byly 
vyztuženy.

Řízení realizace stavby: Milan Vyhnis, Jindřich Bobák,  
Pavel Cihlář, Jan Džula, Luboš Lobík, Martin Pajer,  
Milan Plundrich 

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: ČEZ
Projektant: T I Centrum,  
Báňské projekty Teplice, BPO, MV projekt
Doba realizace: červenec 2007 – únor 2011 
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Milan Bernard 
vedoucí střediska 

V mé pracovní roli mě baví být spíš členem týmu, který 
zároveň určuje vizi a strategii, než vedoucím, který 
direktivně rozdává úkoly. Vždy se snažím dosáhnout 
dohody lidí, kteří se na projektu podílí. Když dosta-
nu nový projekt, nejdřív se na něj podívám ze všech 
úhlů, „rozeberu“ ho na jednotlivé části a pak ho spolu 
se svým týmem znovu skládám dohromady – je to  
proces, při kterém se snažím hledat jiné způsoby  
řešení, nové cesty, jak to udělat jinak, lépe. 

V SMP CZ jsem začínal na pozici přípraváře, následně 
jsem působil jako vedoucí přípravy na jednom z velkých 
projektů, v jehož závěru jsem přijal nabídku na pozici 
vedoucího střediska. Už předtím jsem řídil tým lidí – 
tahle změna byla ale zajímavá v tom, že jsem najednou 
měl řídit ostřílené „mazáky“ a to zpočátku nešlo příliš 
dohromady s mou kancelářskou teorií. Já jsem ale rád 
za každou novou zkušenost a v každé pracovní pozici, 
na každém projektu se neustále učím. Vždycky říkám, 
že mou školou je život a praktické zkušenosti – ať už 
se jedná o diskusi s lidmi z provozu, nebo orienta-
ci v cenotvorbě a mnoho dalšího. Pro mě je zásadní, 
abych v práci viděl smysl, a pokud pro projekt potřebuji 
nastudovat nějaký aktuální problém, stane se ze mě 
do jisté míry workoholik a nemám problém se tomu 
věnovat i po pracovní době. Vím, že mě to dovede ke 
správnému cíli a nabyté informace v budoucnu znovu 
využiji. Myslím, že zájem o to, jak a proč věci  
fungují, skutečně přináší ovoce. Důkazem toho může 
být i skutečnost, že se mi s nasazeným týmem zatím na 
všech zakázkách, které jsem vedl od začátku do konce, 
podařilo zajistit lepší hospodářský výsledek nad rámec 
původního plánu.   

Pozice vedoucího střediska je podle mě skvělá  
v tom, že je velmi rozmanitá – spojuje prostředí  
 

 
 

NEMÁM RÁD STEREOTYP 
A BAVÍ MĚ MÍT NEUSTÁLE 
MOŽNOST UČIT SE  
A OBJEVOVAT NOVÉ CESTY

obchodu a ekonomiky, plánování a řízení výrobních 
procesů, všesměrnou komunikaci i práci s lidmi. Svůj 
čas dělím mezi kancelářskou administrativu a práci na 
stavbě. Nemám rád stereotyp a baví mě, že mám pořád  
možnost učit se a objevovat nové cesty. 
 

Moje srdeční záležitost: úpravna vody Emerán  
v Ústeckém kraji
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MODERNIZACE ELEKTRÁRNY
MĚLNÍK

Společnost SMP CZ modernizovala provozy 
elektrárny Mělník. Jednalo se novostavbu dvou 
potrubních mostů, vyrovnávacích nádrží u distri-
bučního centra a u čerpací stanice vody včetně 
přípojek inženýrských sítí a příjezdové komu-
nikace. Byla provedena rekonstrukce objektu 
vápenného hospodářství a liniové zemní práce 
pro osazené potrubí výtlaků. 

STŘEDOČESKÝ KRAJ, POČAPLY    

Řízení realizace stavby:
Jiří Kratochvíl, Zdeněk Burian, Jiří Šlemr 
 
Zhotovitel: SMP CZ, KRÁLOVOPOLSKÁ RIA 
Investor: ČEZ
Projektant: SATRA 
Doba realizace: březen 2009 – květen 2010ST
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JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN

PŘIPOJOVACÍ MÍSTO PRO ODVOD TECHNOLO-
GICKÝCH VOD A NOVÁ JÍMKA
SMP CZ realizovala novou železobetonovou vanu 
odpadních vod o objemu 500 m3 zaklopenou 
stropními panely spiroll pro provozně spolehli-
vější řízení odtoku vod z jaderné elektrárny.  

Dále byla rekonstruována identická jímka  
odpadních vod, zdemolováno degradované  
zastropení, sanována železobetonová vana  
a provedeno zaklopení novými panely spiroll.   
Při terénních úpravách se vybudovala i nová  
obslužná komunikace a upravilo oplocení  
úpravny vod.  

JIHOČESKÝ KRAJ  

Řízení realizace stavby:  Milan Bernard, Dan Kraus, 
Ondřej Zelinka  
 
Zhotovitel: SMP CZ 
Objednatel: AQUA - STYL
Investor: ČEZ
Projektant: MV projekt 
Doba realizace: září 2016 – duben 2018
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PRÁCE V PROSTŘEDÍ 
JADERNÉ ENERGETIKY

Působení společnosti SMP CZ v prostředí jaderné 
energetiky není nahodilou událostí. Jedná se 
o dlouhodobý proces, na jehož počátku bylo nezbytné
prokázat v rámci auditu společnosti ČEZ způsobilost 
stát se jedním z  potenciálních dodavatelů pro 
práce a dodávky v jaderných elektrárnách. 

JADERNÁ ELEKTRÁRNA
DUKOVANY

KRAJ VYSOČINA, DUKOVANY

Vstupem do prostředí jaderné elektrárny  
Dukovany bylo stavební provedení koncového 
jímače tepla.

Společnost SMP CZ zde realizovala především 
potrubní trasy DN 1000 mm technických vod 
důležitých hlavního výrobního bloku 2 napojené 
na stávající potrubí technických vod důležitých 
zajišťujících standardní oběh a chlazení vody 
prostřednictvím chladicích věží. Nově realizované 
potrubní trasy technických vod tvoří součást  
záložních chladicích okruhů využívajících 
k chlazení vody nově vybudovaný koncový jímač 
tepla. 

Hlavní část díla, společně s potrubními trasami 
technických vod, tvořily protlakové železobeto-
nové šachty s protlaky DN 1200 mm v místech 
křížení s původními trasami technických vod  
a propojovacími kanály chladicích věží, připojo-
vací šachty pro osazení uzávěrů a kompenzátorů 
v napojovacích místech na stávající technické 
vody důležité, které však byly časově provázány 
s provozními odstávkami elektrárny. Součástí díla 
byly také kabelové trasy pro technické systémy 
fyzické ochrany, přeložka vnějšího osvětlení, 
železobetonové kabelové kanály, demontáže 
potrubních tras, stavební úpravy v centrálních 
čerpacích stanicích, zpevněné plochy a terénní 
úpravy.  

Řízení realizace stavby:  Milan Bernard,
Jan Džula, Martin Chamula, Dagmar Kalendová, 
Ondřej Zelinka 

Zhotovitel: SMP CZ 
Objednatel: Metrostav
Generální dodavatel: ŠKODA PRAHA Invest 
Investor: ČEZ
Projektant: ŠKODA PRAHA Invest 
Doba realizace: prosinec 2013 – únor 2016
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NÁHRADA SYSTÉMU SPRINKLEROVÉHO SKRÁPĚCÍHO 
ZAŘÍZENÍ ZA AEROSOLOVÉ STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ 
V HERMETICKÝCH PROSTORECH 
Společnost SMP CZ zpracovávala projektovou 
dokumentaci, po jejímž schválení byly zahájeny vlastní 
práce v odstávce 1. reaktorového bloku. Zakázka 
spočívala v náhradě sprinklerového skrápěcího zařízení za 
aerosolové stabilní hasicí zařízení v kabelových prostorech 
1.–4. hermetické zóny reaktorového bloku s napojením 
na detekci systému elektrické požární signalizace. 
Realizovaly se nové kabelové trasy a doplňovaly se 
protipožární klapky na hranicích požárních úseků  
a samotížné klapky uvnitř požárních úseků. Po odzkoušení 
nově instalovaného systému aerosolového stabilního 
hasicího zařízení byl původní systém sprinklerového 
skrápěcího zařízení odstaven a demontovaly se jeho 
potrubní rozvody a původní kabelové trasy včetně 
zaslepení hermetických průchodek a zatěsnění prostupů 
protipožárními ucpávkami.  

Řízení realizace stavby: Milan Bernard, Milan Pastirčík, 
Ondřej Zelinka 

Zhotovitel: SMP CZ, RUBING
Investor: ČEZ
Projektant: ENVINET (dnes NUVIA)
Doba realizace: srpen 2014 – prosinec 2017

 
 

TECHNICKÝ SYSTÉM FYZICKÉ OCHRANY
SMP CZ rekonstruovala technický systém fyzické ochrany 
v areálu elektrárny. Jednalo se o demontáž původního 
oplocení a o nové kompletní oplocení centrální čerpací 
stanice a koncového jímače tepla na hlavním výrobním 
bloku II.

Řízení realizace stavby: Milan Bernard, Milan Pastirčík, 
Ondřej Zelinka

Zhotovitel: SMP CZ
Objednatel: REKOM PRAHA
Generální dodavatel: ŠKODA PRAHA Invest
Investor: ČEZ
Projektant: ÚJV Řež
Termíny realizace: červenec 2015 – duben 2017

 

    

OPLOCENÍ HLAVNÍCH VÝROBNÍCH BLOKŮ 
Společnost SMP CZ se podílela na novém oplocení kolem 
hlavních výrobních bloků a doprovodných stavebních 
úpravách. Součástí díla byla realizace a následná likvidace 
dočasného oplocení, zemní práce a železobetonářské 
konstrukce, především základové patky a pasy pro nové 
oplocení a brány, stavební úpravy objektů sloužících 
pro vstup do chráněného prostoru, dodávka a osazení 
kabelových šachet včetně přípravy kabelových tras, 
protlaky pod vlečkami, demolice původního oplocení  
a terénní úpravy.  

Řízení realizace stavby: Milan Bernard, Milan Pastirčík, 
Ondřej Zelinka 

Zhotovitel: SMP CZ
Objednatel: PKS Praha
Generální dodavatel: PSG
Investor: ČEZ
Projektant: ÚJV Řež
Doba realizace: prosinec 2015 - duben 2017

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V ROZVODNÁCH 
Společnost SMP CZ vyspravovala původní obslužné 
komunikace v rozvodnách 110 kV a 400 kV a následně 
provedla nové celoplošné finální vrstvy z litého asfaltu 
v celkové ploše cca 7 200 m2. Vytvořila čtyři nové odstavné 
betonové plochy pro mechanizaci v celkové ploše cca 
230 m2 a provedla terénní úpravy a doplnění krajnic pro 
zajištění plynulého přechodu mezi komunikací a okolními 
zelenými plochami.

Řízení realizace stavby:Milan Bernard, Antonín Macík,  
Milan Pastirčík, Ondřej Zelinka

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: ČEZ
Projektant: ÚJV Řež
Doba realizace: březen – listopad 2017

NÁHRADA STABILNÍHO HASICÍHO HALONOVÉHO 
ZAŘÍZENÍ - ZATĚSNĚNÍ HAŠENÝCH ÚSEKŮ
SMP CZ provádí zatěsnění jedenácti hašených úseků na 
každém reaktorovém bloku včetně životně důležitých 
prostor. Prostřednictvím door fan testů se zjišťuje 
netěsnost jednotlivých úseků a je zpracován projekt 
včetně návrhu způsobu utěsnění. Jedná se především 
o utěsňování styků jednotlivých konstrukcí, prostupů 
instalací přes tyto konstrukce, ale i trhlin ve stěnách  
a přetěsnění či výměnu dveří včetně zárubní. Po 
dokončení utěsnění každého jednotlivého hašeného 
úseku se provádí závěrečný test. Realizace probíhá nejen 
v období odstávek, ale převážně při současném provozu 
reaktorových bloků. 

Řízení realizace stavby: Milan Bernard, Lubomír Foltán, 
Milan Pastirčík 

Zhotovitel: SMP CZ, NUVIA 
Investor: ČEZ
Projektant: ÚJV Řež
Doba realizace: říjen 2018 – prosinec 2020

NÁHRADA STABILNÍHO HASICÍHO HALONOVÉHO 
ZAŘÍZENÍ 
Jedná se o zpracování projektové dokumentace na výměnu 
stávajícího stabilního hasicího halonového zařízení za 
nové s plynným hasivem. Součástí díla je instalace nového 
hasicího zařízení včetně doprovodných úprav v identických 
prostorách provedeného zatěsnění. Po uvedení nově 
instalovaného systému hašení do provozu budou původní 
rozvody včetně příslušenství halonového hasicího zařízení 
demontovány. 

Řízení realizace stavby: Milan Bernard, Martin Švoma  

Zhotovitel: SMP CZ, NUVIA 
Investor: ČEZ
Projektant: NUVIA
Doba realizace: září 2019 – prosinec 2020 
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Milan Pastirčík 
stavbyvedoucí 

 
Účast na projektech pro energetiku znamená v mém 
případě především zakázky v jaderné elektrárně  
Dukovany. To je opravdu hodně specifické prostředí  
a je nezbytné ho velmi dobře poznat a naučit se 
v těchto prostorách fungovat, bez toho neuděláte nic. 
Naprosto na všechno jsou nastavena přísná pravidla, 
která se neporušují. Na každý úkon potřebujete zvláštní 
povolení, o které často musíte žádat s velkým  
předstihem, a vše musíte samozřejmě sladit  
s provozním personálem elektrárny a harmonogramem 
stavby. Při vstupu do vybraných prostor vás systém 
turniketů i váží. Občas jsem si dělal z kolegy legraci a 
schválně mu přišlapával stupínek turniketu, aby ho pak 
systém nechtěl pustit dál. Časem si ale na tyto pod-
mínky zvyknete. Vlastně vám nic jiného než je akcepto-
vat nezbude – a najdete si malé vychytávky, které vám 
usnadní život. Já už jsem si například zvykl nosit pásek 
s plastovou přezkou, pracovní boty  
s kompozitovou špičkou, nenosit oblečení s kovovými 
doplňky a před kontrolou si nezapomínám z kapsy  
vyndat i orbitky, které občas zachytí rám na detekci 
kovu. 
 
Když jsem dostal nabídku podílet se na projektech 
v Dukovanech, vlastně jsem příliš dlouho neváhal. 
 

 
 

S POSTUPEM ČASU SI 
NA SPECIFICKÉ PRACOVNÍ 
PODMÍNKY JADERNÉ  
ELEKTRÁRNY ZVYKNETE. 
VLASTNĚ VÁM NIC JINÉHO 
NEŽ JE AKCEPTOVAT  
NEZBUDE – A NAJDETE SI 
MALÉ VYCHYTÁVKY, KTERÉ 
VÁM USNADNÍ  
ŽIVOT

Dávalo mi smysl mít práci blízko domova a zároveň 
jsem byl hodně zvědavý. Říkal jsem si, že práce  
v prostředí jaderné elektrárny přece musí být jedinečná 
zkušenost, a nespletl jsem se.  

Při práci je pro mě hodně důležité, s kým na projektu 
spolupracuji a abychom byli dobře sladění. Pak se může 
jednat i o hodně náročný projekt a vím, že ho společně 
zvládneme – to je pro mě opravdu alfa a omega. Každý 
z nás má své silné i slabé stránky a je důležité se umět 
správně doplňovat.
 
Vyhovuje mi, že to do práce nemám daleko, a když v ní 
skončím, jsem rád doma na jižní Moravě – k tomu při-
rozeně patří i dobré víno. Říká se, že víno nabízí hodně 
chutí a naplní smysly a já si rád užívám večery, kdy si 
se skleničkou kvalitního vína mohu po práci vyčistit 
hlavu. 

Moje srdeční záležitost: jaderná elektrárna  
Dukovany
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Rekultivace území lomu Ležáky, Ústecký kraj

ZLEPŠOVÁNÍ 
ŽIVOTNÍHO  
PROSTŘEDÍ
Péče o životní prostředí se stává jednou  
z nejdůležitějších oblastí pro nás pro 
všechny. SMP CZ se k ní snaží přispět,  
a to stavbami souvisejícími se sanací krajiny 
po důlní těžbě, kontaminovaných území  
a stavbami spojenými s krajinotvorbou, 
jako jsou vodní plochy, parky a podobně. 
Významné byly v uplynulých letech v této 
oblasti i naše aktivity spojené se  
zkrášlováním regionu Šumavy. 
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LÁZEŇSKÁ INFRASTRUKTURA 
V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ 

V Klášterci nad Ohří zrealizovala společnost 
SMP CZ výstavbu a obnovu lázeňské zóny, která 
zahrnovala rekonstrukci a přístavbu historického 
lázeňského domu Eugenie, provedení přípojek, 
kanalizace a veřejné osvětlení, dostavbu jeho 
plaveckého bazénu a dodávky technologií.
 
Součástí zakázky byly sadové úpravy okolí  
a obnova lázeňské kolonády. V historickém  
centru města byly opraveny dlážděné komunika-
ce a náměstí. 

ÚSTECKÝ KRAJ, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ  

Řízení realizace stavby:  
Mstislav Maťocha, Jan Džula, Milan Pavlič 

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: město Klášterec nad Ohří
Projektant: Uniart projektová kancelář
Doba realizace: srpen 2005 – srpen 2006
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REKULTIVACE LOMU LEŽÁKY

Uhelný lom Ležáky je organizační součástí Mos-
tecké uhelné společnosti. SMP CZ řešila úpravy 
břehové linie vznikajícího jezera Most a provede-
ní protiabrazivních prvků, biologickou rekultivaci 
a záchytný odlehčovací jihovýchodní příkop.

Protiabrazivní prvky jsou vytvořeny  
z kamenného pohozu, kamenných patek  
a z hydroosevu. Kamenné prvky jsou uloženy na 
křížem armované geotextilii, hydroosev je  
ochráněný perforovanou geotextilií. Prvky  
opevnění byly voleny podle lokálního sklonu 
svahů a předpokládané velikosti vln na hladině 
jezera. Kolem celého obvodu jezera je  
technologická štěrková komunikace.

Biologická rekultivace byla provedena 
rozprostřením ornice a osetím ploch travní  
směsí v částech přimknutých k technologické 
komunikaci. Odlehčovací jihovýchodní příkop 
zachycuje a odvádí povrchové vody ze Střimické 
výsypky.  

ÚSTECKÝ KRAJ  

Řízení realizace stavby: Mstislav Maťocha

Zhotovitel: SMP CZ, Pavel Šilhánek 
Investor: Ministerstvo financí České republiky
Projektant: MV projekt 
Doba realizace: červen 2006 – únor 2008

ČIŠTĚNÍ A ODVEDENÍ  
DŮLNÍCH VOD 

SMP CZ realizovala důsledné oddělení důlních 
vod vypouštěných z lokality Bílina od podzemních 
a drenážních vod, gravitační odvedení jímaných 
podzemních vod z uhelných dolů v Bílině přes 
svodové vrty a šachetní systém do hlavní čerpací 
stanice lomu, odkud se dále čerpají do řeky 
Bíliny.  

Odvedené důlní vody jsou vedeny na úpravnu 
důlních vod. Ta je postavena u čerpací stanice 
drénů a skládá se ze dvou nádrží rozdělených na 
sedimentační a aerační část, ve které dochází 
k procesu aerace a přimíchání vápenného  
hydrátu. Po odsazení je voda přes požeráky 
svedena do gravitačního svodu. Z vody je tímto 
způsobem odbourán vysoký obsah železa  
a manganu. Do úpravny se voda přivádí potrubím 
z čerpací stanice drénů. Technologie čištění je 
plně automatická. 

ÚSTECKÝ KRAJ    

Řízení realizace stavby: Mstislav Maťocha,
Tomáš Kratochvíl
 
Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Severočeské doly Bílina
Projektant: MV projekt 
Doba realizace: září 2005 – leden 2008
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REVITALIZACE ÚZEMÍ LOMU 
MEDARD-LIBÍK

SMP CZ prováděla rekultivaci a sanaci zbytkové 
jámy území bývalého povrchového lomu  
Medard-Libík na Sokolovsku a jeho přeměnu na 
rekreační zónu zabezpečením trvalé stability 
svahů a zvýšením jejich odolnosti vůči větrem 
vyvolaným vlnám vznikajícího jezera a stabilizací 
břehů pro břehovou čáru, která je 400 m n. m. 

Jako protiabrazivní opatření bylo realizováno 
opevnění svahů břehové linie z lomového  
kamene převážně uloženého do zářezu  
v terénu, který je proveden až po úroveň nově 
vybudované obslužné komunikace a lemuje celý 
obvod jezera. Po napuštění lomu a stabilizaci  
výsledné kvality vody vzniklo jezero  
s mnohostranným využitím o celkové ploše  
470 hektarů s cca 120 miliony m3 vody. 

KARLOVARSKÝ KRAJ, SOKOLOVSKO    

Řízení realizace stavby: Pavel Cihlář,  
Martin Chamula, Otto Průcha

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Ministerstvo financí České republiky
Projektant: MV projekt 
Doba realizace: březen 2009 – listopad 2011ZL
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PŘÍRODNÍ PARK PANSKÁ  
ZAHRADA

SMP CZ revitalizovala Panskou zahradu  
u Dubečské tvrze v Praze. Vznikly zde přírodní 
vodní prvky s úpravou koryta Říčanského potoka,  
chodníky a mostky pro pěší a cyklisty, prvky 
drobné architektury jako vyhlídková věž, umělá 
jeskyně a dětské hřiště. Okolo nově založené 
vinice byly vybudovány železobetonové opěrné 
zdi obložené pískovcovým kamenem. Vznikla 
tak oddechová zóna pro obyvatele a návštěvníky 
městské části. 

PRAHA-DUBEČ  
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Řízení realizace stavby: Zdeněk Burian,  
Stanislav Vojtášek 
 
Zhotovitel: SMP CZ, INGBAU CZ
Investor: Magistrát hlavního města Prahy
Projektant: MAT-PROJEKT 
Doba realizace: prosinec 2009 – únor 2011

SANACE ÚZEMÍ SKLÁDKY
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

SMP CZ odstranila veškeré stavební objekty 
v prostoru skládky nebezpečného odpadu z roku 
1994 v Pozďátkách včetně uložených 28 000 t 
nebezpečných odpadů, kontaminované zeminy 
a skládkových vod. Celkově zlikvidovala  
78 200 t odpadu. Na 32 000 m2 zasaženého 
území byla provedena technická a biologická 
rekultivace a vysázena krajinná zeleň. 

KRAJ VYSOČINA, POZĎÁTKY  

Řízení realizace stavby: Pavel Cihlář,  
Martin Chamula, Pavel Hrdý 

Zhotovitel: SMP CZ, GEOSAN
Investor: DIAMO
Projektant: ARTECH
Doba realizace: duben 2010 – duben 2012
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Václav Vlček 
ředitel závodu 

Stavba je vždycky kolektivní práce, při které  
potřebujete s lidmi táhnout za jeden provaz a nemůžete 
oddělit jednu část od druhé. Proto je pro mě opravdu 
důležité být s lidmi na jedné vlně a společně sdílet 
dobré i špatné – radost z úspěchu se v týmu násobí, 
a když se naopak něco úplně nepovede, tak se  
navzájem podpoříme.  

Moje aktuální pozice vyžaduje hodně času v kanceláři 
nebo na jednáních. Práce na stavbě mi ale někdy chybí, 
a kdykoli se mi podaří tam vyjet, tak ožiju. Na stavbě je 
skvělé, že každý den vidíte posun, jste v přímém 
kontaktu s realizací, s lidmi, a ještě máte dostatek 
pohybu na čerstvém vzduchu. 

Za dvacet šest let, co jsem u firmy, jsem měl možnost 
podílet se na realizaci spousty mostů. Jako Plzeňák 
jsem většinou působil na objektech na dálnici D5 nebo 
přímo v Plzni, s několika hezkými výjimkami, jako byly 
třeba Karlův most v Praze nebo Kamencové jezero 
v Chomutově.  

Moje absolutní srdcovka je most přes borskou  
přehradu v Plzni. Krásný velký most, který jsme  
realizovali segmentovou technologií. Na jeho stavbě 
se tehdy sešel úžasný tým a byla to bezvadná  
spolupráce, na kterou dodnes hodně rád vzpomínám. 
Shodou okolností teď bydlím asi jen 300 metrů od něj 
a často k němu chodím běhat. Běhání je pro mě skvělý 
způsob, jak si utřídit myšlenky a vyčistit hlavu. 
Nepotřebuju k tomu žádné speciální vybavení, 
 

 
 

JE PRO MĚ OPRAVDU  
DŮLEŽITÉ BÝT S LIDMI NA  
JEDNÉ VLNĚ. RADOST 
Z ÚSPĚCHU SE V TÝMU  
NÁSOBÍ, A KDYŽ SE NAOPAK 
NĚCO NEPODAŘÍ, VÍTE, ŽE VÁS 
OSTATNÍ PODPOŘÍ

neztrácím čas na cestě do fitka, prostě jen vezmu boty, 
vyjdu z domu a běžím. Zároveň mě baví, že jsem se díky 
běhání a účasti na různých závodech podíval na  
spoustu krásných míst po celé republice, která jsem 
předtím vůbec neznal. 

Moje srdeční záležitost: most přes borskou 
přehradu v Plzni
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STAVBA HLAVNÍHO MOLA 
A BAZÉNŮ NA KAMENCOVÉM 
JEZEŘE

Kamencové jezero se nachází na severovýchod-
ním okraji Chomutova a je jediné svého druhu na 
světě. Způsob vzniku jezera není přesně doložen, 
předpokládá se zatopení lomu po těžbě kamen-
cové břidlice nebo vyhoření uhelné sloje. Jeho 
slávu prý předpověděl už v 15. století chomutov-
ský staletý prorok Suchý Merten, když řekl: „Na 
louce, která je uzavřena ze tří stran do jakéhosi kotle, 
je ukryt veliký poklad . Ten bude po dlouhou dobu 
živit četné rodiny.“

SMP CZ prováděla na jezeře stavbu nového mola 
včetně výukového a sportovního bazénu. Nové 
molo je plovoucí se stabilní pevnou přístupovou 
částí ze břehu. Jeho podoba odpovídá původnímu 
dřevěnému charakteru v retro stylu s obnovením 
konstrukcí bazénů. 
 
Realizace probíhala za plného provozu areálu 
Kamencového jezera v době vedlejší sezóny. 

ÚSTECKÝ KRAJ, CHOMUTOV    

Řízení realizace stavby: Pavel Hrdý
 
Zhotovitel: SMP CZ
Investor: statutární město Chomutov
Projektant: Jan Šinták – I.P.R.E.
Doba realizace: březen 2017 – srpen 2018



Modravský potok, Šumava

STAVBY  
V NÁRODNÍM PARKU 
A CHRÁNĚNÉ  
KRAJINNÉ OBLASTI 
ŠUMAVA
Po celou dobu historie společnosti  
SMP CZ se úspěšně rozvíjí spolupráce  
s vedením národního parku a chráněné 
krajinné oblasti Šumava a obcemi  
na jejich území. Charakterizuje ji odborná 
pomoc při řešení stavebních oprav a úprav  
historických památek, dochovaných 
stavebních objektů, příprava nových  
staveb a realizace stavebních zakázek 
a prací včetně poskytování finančních 
darů. 
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ROZHLEDNA POLEDNÍK

Realizační aktivity SMP CZ v národním parku 
Šumava začaly v roce 1997 přestavbou bývalého 
objektu protivzdušné obrany státu na vrchu 
Poledník s nadmořskou výškou 1 315 m 
na rozhlednu. 
 
V dřívějších dobách zde bývala turistická 
rozhledna používaná v období studené války jako 
vojenský pozorovací objekt. Ten po roce 1989 
armáda opustila. Při jeho přestavbě v roce 1997 
byly pozemní objekty zdemolovány, ponechána 
byla pouze 32,3 m vysoká centrální věž 
s pozorovacími místnostmi. Ta byla přestavěna 
na vyhlídkovou věž se zakrytým ochozem, 
bylo upraveno opláštění horní části a výstupní 
schodiště, vyměněna okna, dveře 
a vystavěna dřevěná vstupní budova 
s informačním střediskem, občerstvením 
a venkovním krbem. Ochoz a střechu osadil 
vrtulník používaný lesní správou pro odvoz 
pokácených stromů z první zóny parku.

Rozhledna je dnes cílem desítek tisíc turistů, 
kteří na Poledník každoročně přicházejí.  

NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA, PRÁŠILY  

Řízení realizace stavby: Zdeněk Hlasivec,  
Luděk Bredler  

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: národní park Šumava
Projektant: Miloslav Hrubec
Doba realizace: září 1997 – červen 1998

SOUMARSKÝ MOST

SMP CZ rekonstruovala most přes Vltavu 
ve Volarech. Práce spočívaly v demolici starého 
provizorního ocelového mostu a provedení nové 
nosné konstrukce monolitické předpjaté desky 
o délce 33,4 m betonované na pevné skruži. 

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ŠUMAVA, VOLARY

Řízení realizace stavby: Petr Chňoupek,  
Stanislav Cicvárek 

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: Silniční investorský útvar 
České Budějovice
Projektant: Dopravoprojekt Brno
Doba realizace: květen 1996 – září 1997
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Řízení realizace stavby: Jiří Diviš, Pavel Novák
 
Zhotovitel: SMP CZ 
Investor: obec Modrava
Projektant: Pontex 
Doba realizace: 1998

MOST PŘES ROKLANSKÝ POTOK

SMP CZ realizovala pro obec Modrava nový most 
přes Roklanský potok včetně opravy nábřežních
zdí a části navazující komunikace. Nosná 
konstrukce je z předpjatých železobetonových 
nosníků T 93 spřažených betonovou deskou. 

NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA, MODRAVA  
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OBNOVA HRADLOVÉHO MOSTU
RECHLE

SMP CZ provedla obnovu historického  
mostu přes řeku Vydru zvaného Rechle.  
Dřevěný věšadlový most stojící na začátku  
Vchynicko-tetovského kanálu byl postaven  
během čtyř měsíců.  

Most v délce 70 m, který překračuje řeku  
šikmo, dříve sloužil jako záchytný objekt pro 
plavené dřevo, které naváděl na plavbu po 
kanálu. 
 
Nosnou konstrukci tvoří pět dvojic dřevěných 
dvojitých věšadel nesoucích pomocí průvlaků 
33/30 cm podélníky 40/23 cm, na kterých je 
uložena mostovka z dubových mostin. 
 
Při rekonstrukci byl proveden rybí přechod. 
 
V roce 2009 se uskutečnila oprava jednoho 
pole poničeného velkou vodou. 

NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA, MODRAVA  

Řízení realizace stavby: Jiří Fuks,  
Miloslav Váňa 

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: národní park Šumava
Projektant: VH-TRES 
Doba realizace: duben–červenec 2000
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Milan Svoboda 
ředitel projektu

 
Možná někoho překvapí, že přestože nyní působím 
na pozici ředitele projektu a mám za sebou několik 
let úspěšného vedení společnosti SMS na Slovensku, 
začínal jsem ve firmě na dělnické pozici jako železář. 
Po maturitě jsem si dobrovolně vybral těžkou práci 
a šel jsem tahat železo – mimo jiné proto, že jsem v té 
době dělal silové sporty a práce pro mě byla současně 
dobrý trénink. Zároveň jsem byl zapáleným trampem 
a na divizi v Berouně, kam jsem po škole nastoupil, mě 
vlastně taky trochu přitáhla trampská parta – v pátek 
po práci jsme se vždycky sbalili a společně vyrazili 
do lesa nebo na vodu. Tramping hodně spojuje a drží 
lidi spolu, já v tom vidím hezkou paralelu s budováním 
mostů, které zkracují cesty a pomáhají lidem být si blíž.

Za ty roky, co jsem u firmy, jsem se podílel na vybu-
dování velkých a krásných mostů, například mostu 
Generála Chábery v Litoměřicích, Lahovického mostu 
přes údolí Berounky, na opravě Karlova mostu nebo 
stavbě čtyřpatrového mostního křížení v Banské Bys-
trici a mnoha dalších, k tomu jsem občas dostal takové 
„bonbonky“ jako třeba rozhlednu na Boubíně. To byla 
krásná akce, kdy jsme se pohybovali v prostoru národní 
přírodní rezervace a obklopovala nás nádherná příroda. 
Mně to hodně připomínalo moji trampskou minulost 
a chvíle na Šumavě jsem si užíval. Podobné to bylo ve 
Vysokých Tatrách, kde jsem měl tu čest řídit stavbu 
vodního díla v Ráčkově dolině. 

Kromě práce mě vždycky naplňoval i sport. Věnoval 
jsem se silovým sportům – přetlačování rukou 

STAVBA ROZHLEDNY NA 
BOUBÍNĚ BYLA KRÁSNÁ AKCE, 
KDY JSME SE POHYBOVALI 
V PROSTORU NÁRODNÍ 
PŘÍRODNÍ REZERVACE
A PRACOVALI JSME
OBKLOPENI NÁDHERNOU  
PŘÍRODOU

Moje srdeční záležitost: mimoúrovňová křižovatka 
na obchvatu Banské Bystrice na Slovensku
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neboli páce a benchpressu a v obou disciplínách jsem 
byl úspěšný i na mezinárodní úrovni. V páce, na kterou 
jsem se zaměřoval nejvíce, se mi podařilo získat tituly 
mistra Evropy i světa. Páku mám rád, protože je to 
jediný kontaktní sport, jehož cílem je porazit soupe-
ře, aniž bych mu při tom fyzicky ublížil. Zároveň je to 
sport, který je hodně lidový a alespoň jako dítě si ho 
vyzkoušel snad úplně každý. Dnes je ale mým největším 
koníčkem motorka Harley Davidson. Vždy pro mě byly 
hodně důležité hodnoty jako svoboda a demokracie  
a jízda na motorce je pro mě jejich ztělesněním. V jis-
tém smyslu se tak znovu vracím k cestám do přírody,  
a především si užívám pocit volnosti.  
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NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA, HORSKÁ KVILDA    

Vyhlídková věž na vrcholu Boubína ve výšce 
1 360 m nad mořem nabízí výhledy na šumavské 
lesy od roku 1878. K vyhlídce se sbíhá několik tu-
risticky značených cest, které vycházejí z Kubovy 
Hutě, Buku a dalších přilehlých obcí. 

Nová stavba dřevěné vyhlídkové věže je vysoká 
21 m. Po dřevěném schodišti, umístěném v ose 
věže, se návštěvník dostane až na ochoz v sed-
mém nadzemním podlaží. Věž je v základně  
široká 7 x 7 m a v místě ochozu se zužuje na 
šířku 4 x 4 m. Stavba se nachází v unikátním 
ekosystému Boubínského pralesa. Pro její reali-
zaci byl proto zvolen nejšetrnější možný způsob 
výstavby respektující podmínky Ministerstva 
životního prostředí a Správy národního parku  
a chráněné krajinné oblasti Šumava.

Stavba byla prováděna pouze malou mechanizací. 
Veškerý materiál se na vrchol Boubína dopravoval 
po severní cestě pod úpatí vrcholu, odtud lesní 
lanovkou k turisticky značené cestě a po ní ve 
vrcholové části pomocí koní.  

CHKO ŠUMAVA, BOUBÍNSKÝ PRALES  

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ BOUBÍN

Řízení realizace stavby: Milan Svoboda,  
Petr Jeřábek, Milan Seman 

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: mikroregion Horní Vltava – Boubínsko
Projektant: Jiří Oldřich, Zdeněk Batal
Doba realizace: červenec–listopad 2004

MOST PŘES HAMERSKÝ POTOK

SMP CZ obnovila v roce 2003 povodní zničený 
most v obci Horská Kvilda. Nosná konstrukce je 
realizována z 12 m dlouhých předpjatých nosníků 
se železobetonovou spřaženou deskou.

Řízení realizace stavby: Zdeněk Batal, Jiří Diviš, 
Jiří Fuks 
 
Zhotovitel: SMP CZ
Investor: obec Horská Kvilda
Projektant: SMP CZ
Doba realizace: říjen 2002 – srpen 2003

MOST PŘES POTOK SVĚTLÁ

V roce 2002 byl na cestě ze Stožce do Nového 
údolí postaven nový most přes potok Světlá, a to 
náhradou za most zničený povodní. Jeho nosnou 
konstrukci tvoří dva příhradové nosníky
s mostovkou z dřevěných mostin.

Řízení realizace stavby: Jiří Fuks, Miloslav Váňa
 
Zhotovitel: SMP CZ
Investor: národní park Šumava
Projektant: Václav Hošek 
Doba realizace: září–prosinec 2002

NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA, ÚDOLÍ STUDENÉ VLTAVY    
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KLOSTERMANNOVA LÁVKA 

U bývalé Hálkovy chaty v přírodním parku Povydří 
SMP CZ zhotovila ocelovou celosvařovanou  
obloukovou lávku přes řeku Vydru. Mostovka je 
z dubových fošen a zábradlí z dubového řeziva. 

Řízení realizace stavby: Robert Vraštil,  
Ivo Bartoš 

Zhotovitel: SMP CZ
Investor: národní park Šumava 
a chráněná krajinná oblast Šumava
Projektant: SUDOP 
Doba realizace: září–listopad 2012

NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA, POVYDŘÍ  
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NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA, ANTÝGL    

LÁVKA PŘES ŘEKU VYDRU

Vydra patří mezi nejkrásnější šumavské horské 
říčky s peřejnatým řečištěm a obřími hrnci  
vymletými v žulových balvanech. Protéká  
malebnou krajinou přírodní rezervací Povydří  
a její tok dosahuje délky 23 km.  

Původní lávka přes Vydru byla postavena v roce 
1969 při zahájení provozu autokempu. V roce 
2015 SMP CZ provedla její kompletní rekonstruk-
ci. Ta spočívala v odstranění původní lávky a ná-
sledném osazení novou ocelovou konstrukcí lávky 
s dřevěnou mostovkou a zábradlím. Závěrem byly 
dozděny kamenné opěry, provedeno dláždění, 
terénní úpravy a zábradlí na předpolích.  

Řízení realizace stavby: Milan Vrabec, Ivo Bartoš, 
Robert Vraštil
 
Zhotovitel: SMP CZ
Investor: národní park Šumava  
a chráněná krajinná oblast Šumava
Projektant: SUDOP 
Doba realizace: září 2015 – červen 2016
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TŘIKRÁT TŘI VÝZVY 
DO BUDOUCNA 

Co si vytkne firma SMP CZ a Skupina SMP jako 
hlavní cíle do své další vývojové etapy, do příštích 
deseti let? Určitě budeme dále usilovat o zlepšování 
v oblasti bezpečnosti, udržitelného rozvoje,  
environmentální a občanské odpovědnosti. To jsou 
směry, kde si nejen my sami, ale i naši akcionáři 
stavíme neustále nové cíle. 

V našich hlavních obchodních, technických  
a stavebních aktivitách a činnostech pak chceme 
dokázat následující:

 1V mostních stavbách být lídry oboru. 
Docílit úplné komplexnosti svých 
schopností – od variantních návrhů  
technického řešení (případně jeho 
optimalizace podle přání zadavatelů) přes 
komplexní realizace až po monitoring  
dokončených a provozovaných staveb. 
Mít schopnost provádět i úplnou 
diagnostiku stávajících mostních  
konstrukcí. Rozšiřovat a neustále inovovat 
své schopnosti v oblasti dodávek  
prefabrikace, mostních závěrů, ložisek  
a předpětí.

Ve vodohospodářských, zdravotně- 
inženýrských stavbách, čistírnách  
a úpravnách vod být lídry.
Nadále posilovat své schopnosti  
nabízet alternativní technologická řešení  
a pomoci optimalizovat investice z pohledu  
provozních zkušeností. Neustále vylepšovat 
svou unikátní schopnost a výhodu pro  
klienty: dodávat ucelené  
stavebně-technologické dodávky na klíč. 
 
Rozšiřovat své zapojení do energetického 
sektoru. 
Především v oblasti inovací provozu  
tepelných a jaderných elektráren nadále 
posilovat svou pozici, mimo jiné i díky  
úzké spolupráci se sesterskou společností 
NUVIA.

 

V HLAVNÍCH SOUČASNÝCH OBORECH: 2Uplatnit své široké spektrum  
činností pro zakázky armádního  
charakteru, především pro nadnárodní 
armádní struktury. Využít k tomu veškerou  
dostupnou podporu a know-how evropských 
sesterských společností z VINCI.

V úzké spolupráci se sesterskými 
společnostmi z VINCI Energies
docílit přední pozice v oblasti 
chytrých stavebních řešení,
tzv. Smart Cities.
 
Využívat schopností, know-how a zkuše-
ností z realizace velkých projektů v oblasti 
železobetonových konstrukcí. 
Zkušenosti z retrofitu tepelných elektráren, 
výstavby pražské Ústřední čistírny  
odpadních vod a spousty skeletů bytových  
a multifunkčních domů jsou devízou, kterou 
budeme dále rozvíjet a nabízet našim  
klientům.

 

V NOVÝCH SEGMENTECH: 3Zvýšit využití veškerých zdrojů  
a možností spolupráce našich firem ve 
Skupině SMP – osm firem naší skupiny  
poskytuje široké možnosti společného 
uplatnění na komplexních dopravních, 
vodohospodářských i energetických  
stavbách. 

Posílit svou pozici na německém  
stavebním trhu, především  
mostařském, prostřednictvím  
posilování své pozice ve  
VIA STRUCTURE:
Pokusit se prosadit i na dalších evropských 
trzích na dopravních a vodohospodářských 
stavbách, kde se můžeme opírat o zázemí, 
zkušenosti a místní know-how sesterských 
společností z VINCI Construction.

 
Posilovat své zapojení 
do struktur VINCI, především 
VINCI CONSTRUCTION / VCIN. 
Být aktivní ve zlepšování efektivního 
propojování a využívání dostupných  
vědomostí, schopností, síly a zázemí  
mateřské společnosti.  

 

V RÁMCI SKUPINY VINCI A SMP:
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portály dopravního  
značení a návěstidla,  
protihlukové stěny,  

konstrukce mostů a lávek, 
mostní ložiska 

a závěry

 

OK TŘEBESTOVICE
prefabrikované prvky pro 

dopravní, inženýrské,  
vodohospodářské, pozemní 

a ostatní stavby,  
dodatečné a předem 
 předpínané nosné  

konstrukce

 

PREFA PRO

čistírny odpadních  
vod a kanalizace,  

úpravny vody a vodovody, 
provozování 

 vodohospodářských  
zařízení, dodávky dmy-

chadel a kompresorů

 

ARKO TECHNOLOGY

dopravní, vodohospo-
dářské, průmyslové, 

ekologické stavby včetně 
občanské vybavenosti, 

velké projekty 

SMS
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předpínání konstrukcí  
a mostní závěsy, sanace  
a rekonstrukce, mostní 

ložiska, hydroservis  
a těžké zvedání

 

FREYSSINET CS
dopravní, vodohospo-
dářské, průmyslové, 

ekologické stavby včetně 
občanské vybavenosti, 

velké projekty 

SMP CZ
bytové domy, průmyslové 
stavby včetně občanské 

vybavenosti

 

PRŮMSTAV

dopravní stavby

 

VIA STRUCTURE

SPOLEČNOSTI SKUPINY SMP 
PŮSOBÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE 
A V NĚMECKU



SMP CZ  
Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Tel.: +420 222 185 111
 

www.smp.cz


