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„Chceme se
zaměřit nejen na
zakázky velkého
rozsahu, ale i na
potencionálně
menší příležitosti,
které budou
mít naopak
velkou přidanou
hodnotu.“
Vážené kolegyně, vážení kolegové a
čtenáři časopisu SPOLEČNĚ, venku začal
podzim - listopad, krásný kalendářní
měsíc, ve kterém se příroda barví a
schyluje k zimnímu odpočinku. Do
konce roku 2016 nám zbý vají poslední
dva měsíce a já si uvědomuji, že už

SDÍLENÍ A ROZVOJ

LIDÉ A SPOLEČNÁ SETKÁNÍ

37

45-48

je to skoro pět let, co jsme se stali
součástí Skupiny SMP. Za tuto dobu
jsem měl možnost poznat mnoho
nov ých tváří, se kterými mám tu čest
dnes spolupracovat a v ytvářet společně
budoucnost všech sedmi firem, které
dnes patří do naší Skupiny.
Společnost ARKO TECHNOLOGY,
kterou v současné době zastupuji,
slaví v letošním roce 25. narozeniny.
Již čtvrt století působíme na trhu

KOLEGOVÉ A PROFESE

v oblasti vodohospodářských staveb
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jako dodavatel investičních celků
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čistíren odpadních vod, úpraven pitné
vody, kanalizací a vodovodů. Postupně

Letošní rok je pro všechny společnosti
z naší Skupiny rokem velmi složitým,
rokem plným změn, ale také nov ých
zkušeností. Hospodářství naší republiky
má sice vzrůstající tendenci, ale
stavební odvětví se probouzí opravdu
pozvolna. Díky tomu, že společnost
ARKO TECHNOLOGY rozšířila svou
nabídku činností, podařilo se nám letos
dosáhnout, přes veškeré v ýky v y na
trhu, relativně dobrých obchodních i
ekonomických v ýsledků.
V následujících letech se chceme
zaměřit nejen na zakázky velkého
rozsahu, ale i na potencionálně menší
příležitosti, které budou mít naopak
velkou přidanou hodnotu. Mezi tyto
příležitosti řadíme zejména nové
technologie v oblasti zpracování
čistírenských kalů, hledání nov ých
akvizic k doplnění portfolia naší Skupiny
a neustálé vzdělávání a profesní rozvoj
všech našich kolegů.
Lidé kolem mě jsou velmi kvalitní,
schopni nést odpovědnost za svoji práci
i úkoly. Využívejme příležitosti mezi
sebou, síly i potenciálu, které nám naše
uskupení dává, k upevnění pozice na
trhu.
Rád bych všem popřál poklidný konec
letošního roku, abychom si nejen
přicházející advent mohli užít v klidu
a ve zdraví, ale abychom všichni na
Vánoce byli s našimi nejbližšími. Ať je
Váš následující rok úspěšný a pevně
věřím, že jsme společně schopni
dosáhnout v ynikajících profesních i
osobních výsledků.

se naše portfolio služeb rozšířilo o
další druhy staveb - provozování
vodohospodářských objektů a dodávky

Krásný konec roku.

specializovaných zařízení (dmychadla,
kompresory, v ýměníky), a to nejen pro
vodárenský segment.
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Lukáš Mrázek
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FABRIQUE DE LA
CITÉ
KDO JSME?
Města, ve kterých budeme v budoucnu
žít, budou radikálně odlišná od podoby,
jakou známe dnes.
Působením extrémně silných vlivů –
demografický v ý voj, klimatické změny,
nedostatek přírodních zdrojů, změna
způsobu života a sociálních praktik –
se města budou muset přizpůsobit a
přebudovat. Abychom mohli čelit této
v ýzvě, bude nutné zapojení všech aktérů
– zvolení představitelé, oby vatelé,
veřejní i soukromí rozhodci, architekti,
urbanisté, vědci a experti.
Fabrique de la Cité vzešla z iniciativ y
Skupiny VINCI. Jedná se o think-tank,
jehož hlavním cílem je naplňování
úvah o urbanistických inovacích a
valorizace průkopnických iniciativ, a
to podněcováním v ýměny mezi všemi

zainteresovanými stranami.
V mezioborovém a mezinárodním
měřítku jsou zváni aktéři
urbanistického rozvoje, aby se v rámci
seminářů setkali nad tématy výzkumu.
Práce Fabrique de la Cité jsou rozvíjeny
kolem tří velkých os: adaptace
stávajících měst, udržitelná mobilita
a urbanistická ekonomika. Kromě
v ýhradně technických úvah se tento
postup opírá o inovativní, konkrétní
koncepty se silnou přidanou hodnotou,
abychom si dnes mohli představit
město zítřka.

NOVÉ
URBANISTICKÉ
TENDENCE
INOVACE JAKO ZNAČKA IDENTITY
Boston je 21. největší město Spojených

států s populací přesahující 656 000
obyvatel, z toho 35 % je ve věku mezi
20 a 34 lety. Průměrný příjem je zde
o 30 % vyšší, než je medián v celých
USA. Číslo, které je vysvětlováno
vysokou kupní silou jeho obyvatel
a místní dynamikou pracovního trhu,
s klíčovými sektory vědních oborů
života, zdraví, finančních služeb, ale
také vysokoškolským vzděláním.
Koncentrace škol a univerzit
světového renomé je zde obzvláště
silná. Nachází se zde kampusy
Harvardu a MIT. Boston rovněž
hostí prestižní univerzity (Boston
University, Northeastern University),
a těží tak z přímého vztahu
s akademickým sektorem, což
povzbuzuje zakládání a rozvoj
inovativních iniciativ umožňujících lépe
reagovat na výzvy, se kterými
je město konfrontováno (klimatické
změny, sociální nerovnosti apod.).

ANALÝZY A UŽÍVÁNÍ VELKÝCH DAT
v politice města jdou nad rámec
jednoduchého efektu oznámení.
„V Bostonu jsou data obsažena ve všech
konverzacích, ovlivňují politická rozhodnutí
a způsob, jak si představujeme budoucnost
našeho města,“ v ysvětluje starosta
města Martin J. Walsh. Radnice stojí za
několika projekty, kdy nabízená řešení
jsou prováděna digitalizací
s cílem v ytvořit interakci s oby vateli
a zlepšit spolu s nimi kvalitu městských
služeb. Je to rovněž případ projektu
„Představ si Boston 2030“, který byl
odstartován v roce 2014 s cílem zapojit
oby vatele do rozvoje města v oblasti
doprav y, bydlení, kulturní nabídky,
zdraví, veřejných prostorů a boje proti
klimatickým změnám. Mladá generace
nezůstává pozadu. Zvláště program
ONEin3 ji v ybízí k účasti na aktivitách
města a usnadňuje v ýměnu mezi
mladými a rozhodujícími osobami.
Jiná iniciativa bostonské radnice,
program „Climate Ready Boston“,
umožňuje předvídat místní dopady
způsobené klimatickými změnami
a rozvíjet řešení, jak jim čelit. Boston
je čtvrtým nejvíce zranitelným městem
Spojených států, zejména z pohledu
zv yšující se hladiny vody. Z toho důvodu
je renovace dopravní infrastruktury
hlavní v ýzvou. 40 % Bostoňanů
nevlastní dopravní prostředek
a hromadná doprava není na
odpovídající úrovni. Bostonské metro
je jedním z nejvíce přeplněných
ve Spojených státech. V roce 2014
bostonská radnice přišla s inciativou
„Go Boston 2030“ s cílem zlepšit
dopravu zapojením jejich uživatelů. Byl
odstartován plán na v ýrazné zlepšení
systému doprav y, snížení nerovnosti
mezi čtvrtěmi, zlepšení spojení
jednotlivců s různými příležitostmi
zaměstnání a lepší předvídání
klimatických změn. Radnice paralelně
podporuje rozvoj alternativních způsobů
doprav y. Jedná se například o start-up
sdíleného cestování jakým jsou Zipcar
nebo Carshare. V roce 2015 město přišlo
s partnerstvím s firmami Uber a Waze

na sdílení dat. Partnerství, která by
měla umožnit doprovázet urbanistický
rozvoj a přispět ke snížení emisí
skleníkov ých plynů. To dokazuje, že
i pro velké město je možné začlenit nové
způsoby doprav y a těžit z toho…..
VÍCE EFEKTIVNÍ MĚSTO… A BRZY TAKÉ
VÍCE INKLUZIVNÍ?
V lednu 2016 bostonská radnice
odstartovala „City Score Project“.
Koncept je jednoduchý: City Score je
známka, která se dává městu pro
ohodnocení jeho zdraví. Známka
1 odpovídá v ýbornému skóre; číslo
v yšší než 1 znamená, že město přesáhlo
své cíle, menší číslo pak, že se musí
ještě zlepšovat. City Score je v ýsledek
součtu určitého počtu veřejných údajů
rozličné povahy (počet napadení nožem,
údržba stromů, funkčnost světelných
signalizací na křižovatkách apod.).
Nástroj, jehož cílem je zjednodušení
rozhodnutí. S tímto projektem Martin
Walsh nahlíží na město jako na
firmu, s v yčíslenými cíli a indikátory
výkonnosti.
Město musí rovněž čelit hlavním
v ýzvám. Na prvním místě je to boj
proti sociálním nerovnostem. Boston
je druhým nejvíce „nerovným“ městem
v zemi. Mediánová mzda je v ysoká,
chudoba se však týká každého pátého
oby vatele. Přístup k bydlení je čím dál
tím složitější, protože průměrná cena za
bydlení vzrostla od roku 2000 o 76 %.
Pro zastavení těchto inf lačních tendencí
starosta Bostonu v yhlásil s roce 2014
plán s názvem „Housing a Changing
City: Boston 2030“. Tento program má
umožnit postavit 53 000 nov ých bydlení
přístupných širokému spektru příjmů.
Současně „Housing Innovation Lab“,
odstartovaný v roce 2015, má za cíl najít
řešení pro snížení cen v ýstavby, nákupu
a vlastnictví bytu. Jedná se
o inovativní projekty, které jsou zároveň
inkluzivní a participativní pro v yřešení
komplexní rovnice mezi efektivností,
rovností a udržitelností bostonského
urbanistického projektu. b
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STAVBA MĚSÍCE
CELKOVÁ PŘESTAVBA
A ROZŠÍŘENÍ ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD V PRAZE
NA CÍSAŘSKÉM OSTROVĚ
PRAHA
SMP CZ: Účelem projektu je zajištění takového čištění odpadních vod,
které by odpovídalo významu města a bylo v souladu s normou Evropské
unie na kvalitu odtoku a zkvalitnění životního prostředí. Zabezpečení
nepřetržitého čištění odpadních vod i v průběhu budoucích stavebních
prací na rekonstrukci stávající Ústřední čistírny odpadních vod a její
integraci spolu s Novou vodní linkou do unikátního mikroregionu trojské
kotliny a vybudování rekreačního areálu na zakryté Nové vodní lince.
1

1

KRUHOVÉ NÁDRŽE ZAHUŠŤOVAČŮ
KALŮ HRUBÉHO A MECHANICKÉHO
PŘEDČIŠTĚNÍ

2

ARMOVÁNÍ STROPU V OBJEKTU
HRUBÉHO A MECHANICKÉHO
PŘEDČIŠTĚNÍ

3

ARMATURA DNA TURBOZAHUŠŤOVAČE
V OBJEKTU HRUBÉHO A MECHANICKÉHO
PŘEDČIŠTĚNÍ

4

ZABETONOVANÉ LÁVKY DOSAZOVACÍCH
NÁDRŽÍ

6

7
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Etapa 001 –
Nová vodní
linka

jímky, ze kterých bude čerpán vratný
kal.

STAVBA NOVÉ VODNÍ LINKY PO ROCE
OD SLAVNOSTNÍHO ZAHÁJENÍ

HRUBÉ A MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ
Po vlastním zahájení stavby v říjnu 2015
probíhaly práce na založení stavební
jámy pomocí podzemní jílocementové
těsnicí stěny s nastraženými
štětovnicemi a masivní v ýkopy zeminy
o objemu cca 382 000 m3. Dlouho
očekávaný nástup Sdružení
železobetony proběhl v únoru 2016 na
objektu Hrubého a mechanického
předčištění. V tomto objektu budou
osazeny česle pro odstranění hrubých
nečistot a především technologie
DENSADEG 4D pro primární sedimentaci
a separaci tuku a písku.

T

éměř dva roky po podpisu
smlouv y o dílo v roce 2011
byl objednatelem v září
2013 udělen pokyn k zahájení
prací na projektové dokumentaci a po
projektovém a legislativním období
nabylo stavební povolení právní moci
v říjnu 2015. Tím byly zahájeny vlastní
stavební práce na dlouho očekávaném
a významném projektu „Celková
přestavba a rozšíření Ústřední čistírny
odpadních vod v Praze na Císařském ostrově
– Etapa 001 – Nová vodní linka“.
Stavbu provádí Sdružení ÚČOV Praha,
kde SMP CZ je vedoucím účastníkem
a dalšími členy jsou společnosti
HOCHTIEF CZ, SUEZ International
a WTE Wassertechnik. Investorem
stavby je hlavní město Praha
prostřednictvím Odboru strategických
investic a správcem stavby je Pražská

3

vodohospodářská společnost. Celková
základní koncepce řešení přestavby
a rozšíření Ústřední čistírny odpadních
vod spočívá ve výstavbě Nové vodní
linky, která převezme až 50 % budoucí
kapacity, Hlavní čerpací stanice
a nátoků na Ústřední čistírnu odpadních
vod a v rekonstrukci stávající Ústřední
čistírny odpadních vod. Stavba Nové
vodní linky je prováděna na základě
smlouv y o dílo podle smluvních
podmínek FIDIC, tzv. Žluté knihy v yprojektuj, postav a provozuj (Design,
build and operate).

Výztuž:

18 500 t

Zemní práce,
v ýkopy:

382 000 m3

Konstrukční
beton:

Bednění:

334 000 m2

Přestože stavba Nové vodní linky byla
oficiálně zahájena až v říjnu 2015,
byly v letech 2014 a 2015 v předstihu
provedeny některé práce jako Centrální
zařízení staveniště, trafostanice,
demoliční práce a část zařízení
staveniště na vlastním staveništi na
základě dílčích povolení.

144 000 m3

TŘETÍ STUPEŇ ČIŠTĚNÍ, POVODŇOVÁ
ČERPACÍ STANICE
Následně se začalo pracovat na objektu
Třetího stupně čištění, který bude
snižovat celkovou koncentraci fosforu,
a na Povodňové čerpací stanici. Ta se
použije v případě povodňov ých stavů
od Q5 do Q20, kdy již v yčištěná voda
neodtéká gravitačně z Nové vodní linky.
Do objektu Třetího stupně čištění bude
instalována technologie pro nádrže
DENSADEG 2D, strojovna AT stanice
a tepelných čerpadel.

Biologické vodní linky. Jedná se
o sestavu zakrytých nádrží, kde probíhá
odstranění dusíku procesem nitrifikace,
denitrifikace a odplynění.
Celá stavba je náročná na organizaci,
plánování a na součinnost všech
subdodavatelů. Na stavbě bude
ve špičce pracovat až 18 věžov ých
jeřábů, které je nezbytné koordinovat.
Vzhledem k tomu, že dno stavební jámy
je pod úrovní Vltav y, je nutné neustále
čerpat podzemní vodu z téměř
60 studen. Celá stavba Nové vodní linky
se nachází v oblasti, kde hrozí povodně.
Z těchto důvodů je stavba po dobu
v ýstavby chráněna zemním opevněným
valem na povodeň Q20. V konečném
stavu bude stavba zakryta a chráněna
na v ýšku hladiny povodně
z roku 2002. Výška železobetonov ých
stěn je až 12 m a je v ysoce náročná
na jejich vlastní provádění a také na
bezpečnost pracovníků. Vedení stavby
klade na bezpečnost práce veliký důraz.
Postupně budou předávány objekty nebo
jejich části technologickým partnerům
ve Sdružení, aby do objektů mohli
nainstalovat technologie. Po dokončení
stavby nastane provozování Nové vodní
linky v průběhu dvanáctiměsíčního
zkušebního provozu. I když konečný
termín v roce 2018 se zdá být
daleko, stavba si uvědomuje napjatý
harmonogram.

DOSAZOVACÍ NÁDRŽE
Středem stavby prochází ve třech
v ýškov ých úrovních centrální kolektor.
Jeho nejnižší poloha je v objektu
Dosazovacích nádrží. Ty sestávají z 2
x 20 podélných nádrží. Na centrální
kolektor budou navazovat kalové jímky,
ze kterých bude čerpán vratný kal.
Zemní práce,
sejmutí ornice:
2

17 000 m3

Podkladní
beton:

31 000 m3

BIOLOGICKÁ VODNÍ LINKA
Posledním z velkých stavebních objektů,
na kterém se práce rozvinuly, je objekt

8
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PRAHA

SANACE KOMOR
PODZEMNÍHO
VODOJEMU
SMP CZ: V červnu loňského roku
společnost SMP CZ zahájila
rekonstrukce vodojemu a čerpací
stanice v ulici Laurová v Praze 5.
Čerpací stanice má sloužit pro
přečerpávání pitné vody z vodojemu
Laurová do vodojemu Malvazinky.
Pitná voda je do vodojemu
Laurová přečerpávána z čerpací
stanice upravené vody z vodárny
v Podolí. Investorem je Pražská
vodohospodářská společnost,
projektantem Sweco Hydroprojekt.
REKONSTRUKCE VODOJEMU A ČERPACÍ
STANICE
ato akce je součástí
navržených opatření při v ýluce
zdroje pitné vody Želivka.
Návrh a koncept tohoto
opatření byl stanoven v rámci studie
„Aktualizace a správa generelu
zásobení vodou hlavního města
Prahy - posouzení a návrh opatření
pro výluku zdroje Želivka“.

T

V projektu je navržena stavba nové
čerpací stanice. Čerpadla i armatury
jsou nově situovány v jednom
společném prostoru. Čerpadla, potrubí
a armatury jsou umístěny na blocích
na základové desce. Pro umožnění
manipulace s čerpadly a armaturami při
demontáži je navržena jeřábová dráha.
Architektonická studie vychází z
technického charakteru stavby a
současně odpovídá technologickým
požadavkům na umístění strojního
zařízení, rozvodny a pomocných
(přístupov ých, manipulačních) ploch
uvnitř objektu. Hmota nové čerpací
stanice je opět „vklíněna" mezi dvě
stávající zemní nádrže vodojemu
Laurová, její hlavní pohledová část
v ystupuje před nádrže zaoblenou
fasádou tvořenou svislými lamelami
hliníkového fasádního systému s
barevnou povrchovou úpravou. Atiková
střecha má také zaoblený - segmentový
tvar, což spoluvytváří dynamickou
formu nové čerpací stanice.
Světlá jednolitá fasáda z vertikálně
kladených dílců na celou výšku objektu
je ve druhém plánu orámována tmavou
gabionovou gravitační stěnou, která

Vodojem, který je funkčně spjatý
s čerpací stanicí, slouží v době
přečerpávání pro v yrovnání rozdílů
mezi přečerpávaným průtokem z
vodárny Podolí a čerpaným průtokem
z vodojemu Laurová do vodojemu
Malvazinky. Vodojem současně
v ykompenzuje v ýky v y v přiváděném
množství, které vzniknou na v ýtlačném
řadu z Podolí při současném čerpání
do vodojemu Bruska, který již
v minulosti rovněž prošel rozsáhlou
rekonstrukcí prováděnou společností
SMP CZ. Ve v ýhledu má vodojem sloužit
pro zásobování dolní části pražského
Smíchova.
Předmětem stavby je rekonstrukce
armaturní komory, čerpací stanice
a úprava stávající trafostanice.

je navržena pro případné kompletní
zasypání obou zemních nádrží
vodojemu.
V loňském roce byly po předání
staveniště zahájeny demontáže původní
technologie a vybavení rozvodny
a čerpací stanice. Zároveň započaly
zemní práce na odkrytí stropů a části
stěn komor.
Po odkrytí vodojemu začala demolice
čerpací stanice, armaturní komory,
rozvodny. Dále pak kompletní stropní
konstrukce komor. Během prací se
ukázalo, že bude nutné vybourat
i sloupy.
ČERPACÍ STANICE:
2
Zastavěná
plocha

Obestavěný
prostor

220 m2

1 870 m3

Max.
v ýkon
čerpací
stanice

660 l/s

S ukončením bourání byly zahájeny
sanace vnitřních stěn komor. V tuto
dobu zároveň probíhalo pilotové
založení čerpací stanice. Před založením
desky čerpací stanice bylo nutné uložit
potrubí probíhající pod základy, a to jak
v ýtlak na Malvazinky, tak i nátok
z Podolí.
V zimě práce pokračovaly betonáží
základů a stěn čerpací stanice a dále
pak sloupů a stropu v obou komorách.
Po betonáži sloupů, pro které byly
použity trubky PE 80 DN 400 v modré
barvě, započaly práce na obkladu
stěn a dna komor PE obkladem
tloušťky 4 mm. Tímto je tato
rekonstrukce jedinečná - jedná se o
doposud největší realizaci s použitím
tohoto materiálu v Čechách. Jedná se
o produkt rakouského v ýrobce, který je
vhodný jak pro rekonstrukce, tak i pro
novostavby.
Dokončené stropy nad oběma komorami
bylo nutné ještě zaizolovat a pak se již
mohly opět zasypat.

1

Před realizací stropu nad čerpací stanicí
bylo nutné ještě osadit portálov ý jeřáb

na předem připravené konzoly. Poté bylo
provedeno betonové zastropení čerpací
stanice nad již probíhající vnitřní
montáží technologie. V této době též
probíhaly práce na v ýměně litinového
v ýtlaku DN 800 k vodojemu Malvazinky
a na sanacích vnějšího pláště komor.
Na strop čerpací stanice bylo položeno
pěnové sklo a byla provedena
hydroizolace včetně klempířských
konstrukcí. Vnější fasáda je provedena
jako provětraná s izolací a obkladem
z hliníkov ých lamel.

stanice a vodojemu není v současné
době z důvodu rekonstrukce přítoku
z Podolí možné dodat vodu, proto je
konečné oživení vodojemu v plánu na
květen 2017.
VODOJEM:
NÁVRHOVÉ KAPACITY STAVBY

Užitný objem
vodojemu A

3 900 m3

Po dokončení stropu v čerpací stanici
byly zahájeny montáže kompozitov ých
lávek, schodišť a žebříků. Dále
pak stavební a technologické
elektro, keramické dlažby, montáže
vzduchotechniky, vstupních vrat atd.

Pro komplexní v yzkoušení čerpací

2 900 m3

Užitný objem celkem 6 800 m3

Obestavěný
prostor

12 400 m3

Montáž plastové v ystýlky se s klesající
venkovní teplotou opět zahájila a je
těsně před dokončením.
Termín dokončení terénních úprav,
komunikací a všech montáží je
naplánován během listopadu 2016.

Užitný objem
vodojemu B

(bez zemních násypů)

Zastavěná
plocha

1 670 m2

(bez zemních násypů)

1

CELKOVÝ POHLED NA
ZREKONSTRUOVANÝ VODOJEM

2

SVISLÉ LAMELY HLINÍKOVÉHO
FASÁDNÍHO SYSTÉMU

10
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PLZEŇ
ÚPRAVA TRIBUN, VČETNĚ VÝTAHU,
NA VNĚJŠÍ STRANĚ PLÁŠTĚ BUDOVY
ZIMNÍHO STADIONU V PLZNI
SMP CZ, závod západní Čechy:
Společnost SMP CZ realizovala
výstavbu nových skyboxů na
západní tribuně plzeňského zimního
stadionu, a to včetně výstavby
výtahu jak do těchto nových
prostor, tak na místa vyhrazená pro
tělesně hendikepované příznivce
hokeje. Znamenalo to pro nás, jako
dlouholetého partnera plzeňského
hokeje, skutečnou výzvu a prestižní
záležitost.
Zadavatelem bylo statutární město
Plzeň, projektantem kancelář R AVAL
projekt. Celkem bylo v ybudováno
devět skyboxů s kapacitou 72 míst
se vstupem do hlediště, dále pak
přípravna a sociální zařízení. Celková
půdorysná délka vestavby je 38 m,
šíře 6,5 m. Nosný systém tvoří ocelová
konstrukce z HEB nosníků kotvená do
železobetonov ých stupňů, stykovaná na
místě o celkové hmotnosti cca 50 tun.
Plášť tvoří sádrokartonové konstrukce.
Podlahy jsou tvořeny z cetris desek.
Skyboxy jsou mimo jiné vybaveny
klimatizačními jednotkami, gastro
technologiemi a elektrickou požární
signalizací.

Klíčov ým bodem pro úspěšnou
realizaci byl plán organizace výstavby.
Z důvodu neúnosnosti hrací plochy pro
větší mechanizaci musel být veškerý
materiál do haly dopravován za pomoci
jeřábů a stavebního výtahu provizorně
v ybudovaným otvorem v plášti
konstrukce haly přes výstupovou věž.
Uvnitř haly byl přesun hmot pouze ruční
záležitostí, a to včetně nosné ocelové
konstrukce. Obtížná byla pak organizace
postupu jednotlivých technologií
a řemesel na místě, kdy se během
jednoho dne na minimálním prostoru
v ystřídalo až 35 dělníků téměř na všech
pracovních postupech. To vycházelo
z lhůty v ýstavby.
Práce byly zahájeny ihned po předání
staveniště, 3. června 2016. Následně
probíhaly nepřetržitě bez jediného dne
volna až do 31. srpna tak, aby nové
prostory byly připraveny na zahájení
hokejové sezony. Díky stoprocentnímu
nasazení všech zúčastněných se vše
podařilo a po zahájení provozu lze
konstatovat, že úspěšně.

Z původního opevnění města
Stříbra se do současnosti zachovaly
pouze části starých hradeb. Celý
soubor městského opevnění tvoří
systém opěrných stěn pozemků
různých výškových úrovní,
vyrovnání svažitého terénu v rámci
jednotlivých parcel a rozdělující
zdivo mezi pozemky.
Celá uvažovaná oprava hradeb
je rozdělena do pěti etap. Námi
realizovaná část je etapou první. Ta
se nachází na severní straně města.
Hradby jsou zde více či méně poškozené,
ve dvou úsecích je hradba provalena a
provizorně uzavřena, z části se vyklání
do pěšiny v parku.
Opravy hradeb spočívají především
v zajištění jejich statické stability,
doplnění chybějících částí a vypadaných
kamenů, přezdění korun hradeb
zdiva, vyplentování paty hradebního
zdiva. V místě přezdění od základové
konstrukce jsou použity bednicí dílce.
Součástí prací je i řešení odvodnění
povrchových a podpovrchových vod
pomocí drenážního systému na vnitřní
straně hradeb.
V pásmu tří metrů od hradeb je po obou
stranách odstraněna náletová zeleň,
na vnitřní straně jsou odstraňovány
i vzrostlé stromy. Investorem akce je
město Stříbro. Práce byly zahájeny
v červenci 2016 a dokončení je
naplánováno na konec září 2017.
Vzhledem k tomu, že veškeré postupy
jsou prováděny a odsouhlasovány za
účasti památkových orgánů, rozbíhá se
oprava postupně s důrazem na výběr
vhodných technologických postupů, a to
především vyzdívání, výběr vhodných
materiálů a vhodné lokality nového
kamene.

STŘÍBRO
OPRAVA VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ZDI
MĚSTSKÉHO OPEVNĚNÍ
SMP CZ, závod západní Čechy:

PRAHA

MOST PŘES BUŠTĚHRADSKOU DRÁHU
SMP CZ: V druhé polovině tohoto roku byla zahájena oprava mostu
v ulici Korunovační. Z důvodu nevyhovující zatížitelnosti mostu
a havarijního stavu spodní stavby bude snesena stávající mostní
konstrukce, odbourána spodní stavba a provedena výstavba nového
mostu. Objednatelem stavby je Technická správa komunikací
hlavního města Prahy, realizační dokumentaci zajišťuje společnost
PONTEX a SMP CZ je zde generálním dodavatelem.

Celkem bude v této etapě přezděno cca
334 m3 z původního zdiva, 262 m3 zdiva
bude vyzděno z materiálu nového, což
obnáší asi 298 tun nově vytěženého
materiálu, kterým je žula/rula.
1
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M

ostní konstrukce
přemosťuje stávající trať
Praha-Bubny- Chomutov,
niveleta komunikace v
místě mostu překonává přibližně 6 m
hluboký zářez. Stavba se nachází v
centru Prahy na rozhraní městských
částí Praha 6 a Praha 7, v těsné
blízkosti velv yslanectví Ruské
federace. V prostoru staveniště a
v jeho bezprostřední blízkosti se
nachází značné množství sítí, a to
zejména vodovody a kanalizace, NTL
a STL plynovod, kabely Ministerstva
vnitra, silové a optické vedení, veřejné
osvětlení, sdělovací a zabezpečovací
vedení, kabely světelné signalizace. Celá
stavba má celkem čtrnáct stavebních
objektů a jejich vzájemná koordinace
spolu s výstavbou nového mostu a
termínem zprovoznění celé stavby do
prosince 2016 si v yžádá velké nasazení.
Celá stavba začala v yřizováním uzavírky
ulice Korunovační, která, jak se později
potvrdilo, opravdu znamenala citelný
zásah do průjezdnosti zejména Prahy 6.
Nejprve byla za částečné uzavírky
namontována provizorní lávka pro
pěší, která bude sloužit po celou dobu
opravy mostu jak pro pěší, tak i pro
převedení inženýrských sítí. Následně,
po uzavření ulice Korunovační, proběhly
překopy komunikace a provizorní
přeložení sítí z mostu na lávku. Po
jejich dokončení a zkolaudování byla

zahájena demolice mostu. Stávající
most tvořila kolmá mostní konstrukce o
třech polích rozpětí 6 + 9 + 6 m. Nosná
konstrukce byla tvořena v novější části
prefabrikovanými dílci a ve starší části
železobetonovým rámem s náběhy
u podpor. Demolice byla zahájena
odstraněním vozovkových vrstev a
částí v ybavení mostu. Poté byla nosná
konstrukce nařezána na jednotlivé
díly a za v ýluky na trati Českých drah
byla snesena. Následně proběhlo
dobourání spodní stavby. Výjimku tvoří
základy pilířů a části dříků, které jsou
pod úrovní stávajícího terénu. Ty se
demolovat nebudou, ale ponechají se z
důvodu blízkosti dráhy.
NOVÝ MOST
je navržen s ohledem na výhledově
budovanou dvoukolejnou trať
Praha-Kladno. Jedná se o silniční
most o jednom poli, kde nosnou
konstrukci tvoří deset předpjatých
prefabrikovaných nosníků, které jsou
spřaženy železobetonovou deskou a
příčně ukončeny nadpodporovými
příčníky. Délka nosné konstrukce je
22 m. Most je založen plošně s šířkou
základů 5,5 m. Výška dříků opěr je
6,38 m u opěry OP1 a 7,43 m u opěry
OP2, tloušťka pak dosahuje 1,3 m. Nosná
konstrukce je se spodní stavbou spojena
pomocí vrubových kloubů s izolační
úpravou, mostní konstrukce je tedy
provedena jako rozpěrák.

2
1

BETONÁŽ PODKLADNÍHO BETONU OPĚRY

2

STAV MOSTU PŘED DEMOLICÍ

3

CELKOVÝ POHLED NA STAVBU

3

Plošné založení mostu si vyžádalo
hloubení jam pod ochranou záporového
pažení kotveného ve dvou úrovních
pomocí kotev. Zápory jsou tvořeny
profily IPE 300 o délkách 11 a 12 m
osazených do vrtů o průměru 620 mm.
Kotvení stěny je navrženo pomocí
dočasných pramencových kotev 3-4x
LpØ15,7 mm (0,62“) 1570/1770 MPa.
Zajištění stavební jámy je na jejích
okrajích doplněno o mikrozáporovou
stěnu realizovanou z úrovně 1. řady
kotev. Hloubka výkopů je cca 9 m.
Komplikaci při provádění zemních
prací představuje kanalizační stoka,
která vede pod mostem i tratí ČD. Stoka
bude po celou dobu provádění prací
monitorována pomocí konvergenčního
měření.
Na začátku září byly dokončeny
výkopové práce, provedeny základy
obou opěr a práce pokračují výstavbou
dříků. Zároveň jsou ve společnosti
PREFA PRO vyrobeny nosníky a
pokračují přípravy na plánování ukládky
nosníku za výluky na trati ČD. Stavba je
poznamenána špatnou dopravní situací
na Praze 6 a velkým tlakem na její
brzké dokončení. „Dovolte mi tedy, abych
zde všem, kteří se na této krásné stavbě v
centru Prahy podílejí, poděkoval za jejich
úsilí a zároveň nám všem popřál hodně zdaru
při práci, která nás ještě čeká,“ uzavírá
vedoucí střediska Radim Cihlář.

LEDVICE

STAVEBNÍ PRÁCE PRO
SEVEROČESKÉ DOLY
SMP CZ: Od února tohoto roku
realizuje divize 7, závod severní
Čechy stavební práce v uzavřeném
areálu úpravny uhlí v Ledvicích,
která je součástí lomu Bílina a leží na
hranici okresů Most a Teplice. Práce
jsou prováděny pro investora
a objednatele Severočeské doly.

J

ednou ze zakázek je rekonstrukce
ocelové konstrukce a opláštění
uzavřeného dopravního mostu
Z2 pro pásové dopravníky,
kterými se zaváží objekt
hlubinného zásobníku uhlí z rozdělovací
stanice. Ta je zásobována dálkovou
pásovou dopravou z dobý vacího
prostoru povrchového dolu. Součástí
stavby je také rekonstrukce vrchních
částí železobetonového založení mostu
a nová elektroinstalace. Cílem je
zajištění bezpečného a dlouhodobého
provozování mostu v souladu se
současným rozsahem v yužití.
Most se skládá z osmi polí, jedné pevné,
prostorově příhradové podpory a pěti
mezilehlých, plošně příhradov ých
ky vných bárek. Všechna mostní pole
jsou provedena jako opláštěné uzavřené
příhradoviny rozdílných délek a
jednotné šířky 6,9 m. Délka jednotliv ých
mostních polí je 25,8 m, 3 x 24,5 m,
4,7 m a 3 x 30 m o celkové délce
přemostění 194 m. Vzhledem
k předepsané hodnotě maximální délky
dilatačního úseku jsou pevná ložiska
obou částí mostu situována na střední,
prostorově pevné bárce. Na mostě jsou
dva pásové dopravníky o šířce 1,6 m,
v ýkonu 1 800 t/hodinu při rychlosti 2,1
m/s. Tyto dopravníky nejsou předmětem
rekonstrukce, ale po celou dobu musí
být zachována jejich provozuschopnost
a práce musí být přizpůsobeny trvalému
provozu, v yjma 14denní celozávodní
odstávky, která se uskutečnila v červnu

2016 a krátkodobých jednodenních
odstávek v každém týdnu.
Po předání a převzetí pracoviště v únoru
2016 byly zahájeny práce v ýstavbou
lešení, postupně na jednotliv ých
mostních polích. Následně byly
kontinuálně po jednotliv ých polích
prováděny bourací práce, nejprve
odstraněním stávajícího opláštění
z boků mostu a následně postupným
v ybouráním v yztužených podlah
ve ztraceném bednění z trapézov ých
plechů v tloušťce 100 mm. Nakonec
byla provedena postupná demontáž
zastřešení a likvidace stávající
elektroinstalace.
Po provedení otryskání ocelové
konstrukce křemičitým pískem a
nátěrem mezioperační vrstv y, byly
provedeny oprav y ocelové konstrukce
na místech určených autorským
dozorem. Na konci března 2016 se
naplno rozběhly práce na nov ých
ocelov ých podlahách z žebrovaného
slzičkového plechu tloušťky 6 mm
v yztuženého žebry z ocelové pásoviny
P 6 x 70 po 160 mm. Všechny podlahové
plechy jsou mezi sebou podélně spojeny
přerušovanými svary 80 mm

1
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s mezerami 420 mm v celkové délce
rekonstruované podlahy.
Montáž nov ých ocelov ých podlah
byla na celé délce mostu dokončena
na začátku června. Po odstranění
zastřešení mostu následovala na
vrchní části ocelové konstrukce na
jednotliv ých mostních polích obdobná
činnost jako u střední části pro montáž
podlah. Otryskání ocelové konstrukce,
provedení ochranné nátěrové
mezivrstv y a rekonstrukční práce na
opravách ocelové konstrukce. Následně
byl aplikován kompletní nátěrov ý
systém ve třech vrstvách.
Po provedení kontroly nátěrové skladby
a v ydání souhlasu od autorského
dozoru objednatele bylo provedeno
nové zastřešení a opláštění boků
konstrukce z trapézov ých plechů.
Do střední části boků opláštění
jsou osazeny prosvětlovací desky z
drátoskla. V každém mostním poli se do
prosvětlovacích pásů osadila ventilační
okenní křídla s polykarbonátovou
v ýplní. V září 2016 byl proveden na
zbý vajících mostních polích nátěrov ý
systém a na konci září se kompletně
dokončilo zastřešení a opláštění celého
mostu. Dále pokračovaly práce na
nové elektroinstalaci na všech polích a
sanační práce na opravách základov ých
patek.
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Další zakázkou byla oprava
železobetonové konstrukce na
objektu třídírny uhlí - prádla,
s požadavkem a potřebami investora
realizovat dílo ve 14denní odstávce
(obdobně jako u mostu Z2) a částečně
za provozu.

2

Objekt prádlo je železobetonov ý
monolitický skelet o půdorysných
rozměrech 37,5 x 30 m. Úkolem
realizace byla sanace železobetonov ých
konstrukcí narušených hloubkovou
a povrchovou degradací betonů vlivem
průsaků, rekonstrukce podlah
a zámečnických konstrukcí ve
2. nadzemním podlaží. Součástí byla
kompletní demolice a následně nová
v ýstavba objektu přístavku
o půdorysu 6 x 6 m a v ýšce 12 m včetně
stavební elektroinstalace, demontáže
a zpětné montáže technologie pásového
dopravníku.
Po provedení přípravných prací započaly
- po zahájení odstávky v červnu 2016
- intenzivní stavební práce. V objektu
„prádlo“ bylo průběžně v ystavěno
lešení, zakryta a částečně demontována
stávající elektroinstalace. Následně bylo
provedeno očištění konstrukcí tlakovou
vodou o celkové ploše 1 470 m2

a v ysokotlaké otryskání degradovaných
ploch železobetonové konstrukce sloupů,
průvlaků a stropů. Obnažená výztuž
byla očištěna, ošetřena inhibitorem
koroze a opatřena dvojnásobným
ochranným nátěrem. Chybějící a
degradovaná výztuž se doplnila.
Následně po provedení adhezního
můstku byla realizována reprofilace
železobetonových konstrukcí. Byly
kompletně v ybourány podlahy, odřezány
zkorodované podpěry technologie
pásov ých dopravníků a navařeny nové
podpěry. Bylo zhotoveno olemování
prostupů, osazeny nové poklopy,
podbedněny a zabetonovány nefunkční
prostupy. Aplikovaly se hydrostěrky
a v ybetonovala se nová dilatovaná
podlaha z drátkobetonu v ploše
430 m2. Součástí rekonstrukce byla
obnova ocelových schodišť a oprava
nátěrového systému stávajících
ocelov ých konstrukcí.
Navazující objekt „přístavku“ z velké části masivní korozí napadená
konstrukce byla zcela odstraněna.
Vybudovaly se nové železobetonové
základové patky a smontovala se
nová lehká ocelová konstrukce, která
se kotvila do upravených stávajících
základov ých bloků s uložením na
železobetonové konzoly a průvlak
objektu „prádla“. Střecha a opláštění
objektu se realizovaly jako ocelové,
nezateplené. Stěny jsou prosvětleny pásy
oken z drátoskla. Podlahy jsou ocelové.
Součástí prací byla demontáž a zpětná
montáž stávající technologie pásového
dopravníku a jeřábové drážky. Veškeré
práce byly kompletně dokončeny
a dílo předáno ve smluvním termínu
dokončení, v červenci 2016.
Realizace stavebních prací na obou
zakázkách nebyla technicky složitá.
Náročnost spočívala především
v koordinaci jednotlivých činností,
logistice a v soustředění více stavebních
činností na malém prostoru, krátkém

čase pro realizaci prací v odstávkách,
provádění prací za provozu a v případě
mostu Z2 také v klimatických
podmínkách. Práce postupovaly podle
plánu v souladu s harmonogramem
výstavby, schválenou realizační
dokumentací, technologickými
předpisy a platnou legislativou
z oblasti bezpečnosti, požární ochrany
a životního prostředí.

ZAJEČÍ

REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE
ÚPRAVNY VODY
ARKO TECHNOLOGY: Úpravna vody v Zaječí prošla celkovou
modernizací a intenzifikací. Po jejím provedení jsou kapacitně
využity všechny samostatně čerpané jímací vrtané studny, zařízení
odpovídá technickým možnostem doby a upravená voda vykazuje
stabilní kvalitu vyhovující platné legislativě.

V současnosti se dokončují na
rekonstrukci mostu Z2 sanační
práce základových železobetonov ých
konstrukcí, kompletace světelné
elektroinstalace a zásuvkových okruhů,
venkovní osvětlení umístěné na
výložnících ocelové konstrukce mostu,
hromosvod, připojení dešťových svodů
do kanalizace, nátěr podlahových plechů
a drobné opravy nátěrového systému.
„I tuto akci chceme zdárně dokončit a
předat ve smluvním termínu ke spokojenosti
objednatele, s přáním získat další zakázky od
tohoto významného investora a navázat na
předchozí úspěšně realizované průmyslové
a energetické stavby,“ uzavírá vedoucí
projektu Martin Chamula.

3
1

NOVÁ PODLAHA

2

PŘÍSTAVEK DOKONČEN

3

MOST Z2
1
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ekonstrukce a intenzifikace
úpravny vody v Zaječí byla
zrealizována sdružením
Úpravna vody Zaječí - IMOS
Brno (51 %) + ARKO TECHNOLOGY (31 %) +
VHS Břeclav (18 %).
Úpravna vody Zaječí byla v ybudována
na přelomu 60. a 70. let 20. století. Její
umístění i návrh technologie úprav y
vody odpovídaly tehdejším potřebám
veřejného zásobování pitnou vodou.
Do současné doby na úpravně proběhly
dílčí rekonstrukce technologických
zařízení. Během celoročního provozu,
kdy kolísá kvalita surové vody, byla
úpravna vody schopna v potřebných
parametrech upravit pouze omezené
množství vody bez provozní rezerv y.
Při vyšších v ýkonech se pak její kvalita
zhoršovala.
Zvýšení kapacity úpravny vody bylo
řešeno výstavbou nové technologické
linky, která je umístěna v nové budově
sousedící s úpravnou vody, na kterou
technologicky navazuje. Současně byly
v ybudovány dvě nové akumulační
nádrže a nově byla také řešena likvidace
kalových vod. Dále byly provedeny
rekonstrukce čerpacích stanic a
vodojemu. Cílem bylo zabezpečit do
budoucna co nejekonomičtější provoz
úpravny vody při bezpečném dosažení
kvality pitné vody odpovídající limitům
v yhlášky 252/2004 Sb. na v ýstupu z
úpravny, a to i při zohlednění sezónních
vlivů na kvalitu surové vody.
Důležitým hlediskem byla
proveditelnost celé rekonstrukce
za provozu. Při krátkodobých
úplných odstávkách úpravny vody
bylo bezpodmínečně nutné dodržet
provozovatelem dané maximální
povolené doby a vždy mít připraveno
náhradní řešení provizorního
zásobování oby vatel pro případ
neočekávaných technických komplikací.

Stavba byla dokončena v rekordně
krátkém termínu, byly splněny veškeré
požadavky v yplývající ze zadání,
smlouv y o dílo a dodávky pitné vody
splňují hygienické požadavky na pitnou
vodu.

1

SILO

2

NOVÁ HALA

3

NOVĚ OSAZENÁ DMYCHADLA
A ČERPADLA PRACÍ VODY

4

ÚPRAVNA VODY V ZAJEČÍ

2

POŽADOVANÉ VÝKONY ÚPRAVNY
VODY JSOU:

RAKVICE

REKONSTRUKCE ČISTÍRNY OPADNÍCH
VOD

Kapacitní průtok původní
technologické linky A
Qmax = 45 l/s

ARKO TECHNOLOGY: Společnost ARKO TECHNOLOGY prováděla
rekonstrukci čistírny odpadních vod v Rakvicích. Její součástí byla
demolice staré nevyhovující a nefunkční čistírny odpadních vod,
výstavba nové dosazovací a aktivační nádrže spojené v jeden kus a
následná rekonstrukce stávajících objektů. Vše samozřejmě muselo
být prováděno za chodu staré čistírny odpadních vod a při plnění
stanovených limitů pro odvádění vyčištěných vod do recipientu.
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Rakvicích na Břeclavsku byla
financována, jako převážná většina podobných akcí, z fondů
Evropské unie.

Kapacitní průtok
nové technologické linky B
Qmax = 40 l/s
Celkový výkon
úpravny vody po rekonstrukci
Qmax = 85 l/s

3

4
1
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tavba začala v ýstavbou nové
aktivační a dosazovací nádrže.
Tato nádrž byla založena pod
hladinou spodní vody, tudíž
celý prostor musel být důkladně trvale
vyčerpáván a bylo provedeno opatření
proti stoupání spodní vody. Kompletní
výstavba této nádrže a její technologické
vystrojení trvalo šest měsíců. Poté
mohla být nádrž zaplavena vodou
a začala fungovat jako plnohodnotná
náhrada staré aktivace, kterou již bylo
možné zbourat a rozebrat.
V tomto období probíhaly práce na
nátoku na čistírnu odpadních vod,
hrubém předčištění, usazovacích

nádržích a kalové koncovce. Všechny
tyto objekty musely být po výstavbě
osazeny technologií, zapojeny
a průběžně uváděny do provozu.
Po nastavení veškerého dávkování,
upravení chodu čistírny v automatickém
režimu a v ýborných výsledcích na
odtoku se v průběhu podzimu vše
změnilo. Obec Rakvice patří mezi
v yhlášené vinařské obce. Zdejší vinaři
ale právě v tomto období vypouštějí
velký objem kyselých odpadních vod,
a tím rapidně zhoršují kvalitu odpadní
vody. Nepřímo tak zvyšují zátěž
čistírny. Bylo tedy nutné toto nastavení
kompletně celé předělat a odzkoušet.

Čistírna odpovídá všem moderním
standardům. Technologiemi, které
jsou zde použity, patří ke špičce
standardních čistíren odpadních vod.
Stejně tak jako řídicím systémem
a přenosem do vizualizace.
Součástí projektu bylo také vybudování
části kanalizace v obci Rakvice
a rekonstrukce přívodního sběrače
na čistírnu odpadních vod. Tuto část
prováděly společnosti VHS Břeclav
a VHS Veselí nad Moravou. Stavbu
realizovalo sdružení firem „ČOV –
Rakvice“, jehož lídrem byla společnost
ARKO TECHNOLOGY.

2
1

2

3

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD RAKVICE

ŽILINA

NOVÝ MOST NA OBCHVATU ŽILINY
SMS: Už druhým rokem probíhají práce na obchvatu Žiliny na dálnici
D3. Stavbu zajišťuje sdružení společností EUROVIA SK, HOCHTIEF CZ
a SMS, zákazníkem je Národná diaľničná spoločnosť. Řidiči by se
po novém více než 4 km dlouhém úseku měli poprvé projet v roce
2017. Společnost SMS realizuje na této části dálnice (Žilina-Strážov –
Žilina-Brodno) objekt o délce více než 400 metrů.

3
1
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ostní objekt SO 224 je
součástí dálničního
úseku D3 Žilina
(Strážov) – Žilina
(Brodno), který v budoucnosti přímo
napojí úsek D3 Hričovské Podhradí
– Žilina (Strážov) na následující úsek
dálnice D3 Žilina – Kysucké Nové Město.
Tento dálniční úsek má délku 4,25 km a
je výjimečný tím, že až 95 % je vedeno
mimo zemský povrch, neboť je tvořen
dvěma mostními a jedním tunelov ým
objektem. Tato část dálnice bude v
budoucnosti v ýznamným dopravním
uzlem, spojí mezi sebou sever a západ
Slovenské republiky.
Most SO 224 se nachází v km 10,800 za
v yústěním dálnice z tunelu, přemosťuje
silnici I/11 Žilina – Čadca, řeku
Kysucu s inundačním územím a větev
1 křižovatky Žilina – Brodno. Most je
navržen na převedení průjezdného
profilu silnice I/11, plavebního profilu
v ýhledového plavebního kanálu a profilu
větve 1 křižovatky Žilina – Brodno.
V budoucnosti se uvažuje o v ýstavbě
plavebního kanálu, který bude křižovat
dálnici v prostoru toku Kysuce.

Mostní objekt SO 224 je realizován
technologií betonáže na pevné skruži,
kde konstrukce je rozdělena na
jednotlivé betonážní díly BD1 až BD7.
Lev ý most se s ohledem na etapizaci
v ýstavby začíná stavět 1. betonážním
dílem – polem mezi pilíři P4 a P5.
Následuje betonáž směrem ke krajní
opoře O1 dalšími třemi betonážními díly
od OP1 směrem k pilíři P5 na pravém
mostu. Poté bude výstavba pokračovat
komorovou částí na levém a pravém
břehu Kysuce – 5. a 6. betonážním
dílem. Výstavba nosné konstrukce bude
ukončena realizací části nad řekou
Kysucou, tedy 7. betonážním dílem.

Realizaci nosné konstrukce plánuje
společnost SMS dokončit v listopadu
2016 a celkové ukončení výstavby je
naplánováno na červen 2017.

Aktuálně probíhá stavba nosné

Založení mostního objektu je navrženo
jako hlubinné zakládání pro podpěry
na velkoprůměrov ých pilotách. Spodní
stavbu mostu tvoří dvě krajní opory
(OP1 a OP8) a šest mezilehlých pilířů.
Pilíře P2 až P5 jsou tvořené dvojicí
obdélníkov ých průřezů s výrazným
skosením hran a pilíře P6 a P7 jsou
ve střední části doplněné o spojovací
stěnu. Uložení nosné konstrukce na
spodní stavbu je řešeno prostřednictvím
dvojice hrncov ých ložisek na každé
podpěře, resp. opoře.
Nosná konstrukce dvoumostního
objektu je navržena jako spojitý
dvoutrámov ý a komorov ý nosník z
předpjatého betonu. Most je navržen
jako 7polov ý příčný řez dvoutrámov ý
konstantní v ýšky s přechodem na
komoru proměnného průřezu. Délka

konstrukce pravého mostu - 7. betonážní
díl, a levého mostu – 6. a 7. betonážní
díl. Probíhají přípravné práce před
začátkem realizace říms za pomoci
nasazení římsových vozíků a realizace
přechodových oblastí opory OP8.
Celková realizace na levém břehu
řeky Kysuca je pro společnost SMS
obzvlášť obtížná zejména proto, že práce
probíhají na minimálním prostoru, navíc
přes mostní objekt SO 224 částečně
zasahují také rozvody velmi vysokého
napětí a vysokého napětí. Na pracovišti
se zároveň prolíná více objektů, které
se z časového hlediska výstavby celého
úseku realizují současně, a proto je
jedním z nejdůležitějších aspektů
výstavby koordinace jednotlivých prací,
subdodavatelů a obchodních partnerů.

levého mostního objektu je 410 m,
pravého mostu pak 402 m, konstantní
v ýška trámového průřezu je 2,6 m a
v ýška komorového průřezu je proměnná
od 2,6 do 5,6 m. Šířka pravého i levého
mostu je konstantní 13,1 m.

ROŽŇAVA

UNIKÁTNÍ ZÁŽITKOVÉ CENTRUM
SENTINEL

2

1

DVA SMĚRY DÁLNICE D3 U ŽILINY

2

STAVBA V KORYTU ŘEKY KYSUCE

3

VÝSTAVBA BUDE DOKONČENA
V POLOVINĚ ROKU 2017

SMS: Společnost dokončila v květnu 2016 rekonstrukci
Hornického muzea v Rožňavě. Město Rožňava, centrum Horního
Gemeru, je město s bohatou hornickou historií, které přispělo
k technickému pokroku Evropy rozvojem hornické a železářské
techniky. Společnost SMS v tomto městě realizovala už v pořadí
druhou stavbu. Tentokrát práce spočívaly v rekonstrukci stávající
budovy muzea a přístavbě hornicko-hutnické expozice.

3
1
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ednalo se o rekonstrukci národní
kulturní památky, která slouží
jako Hornické muzeum a plní
funkci okresního vlastivědného
muzea se specializací na hornictví
a hutnictví Spišsko-gemerského rudohoří.
HISTORIE OBJEKTU
Objekt muzea byl postaven v letech
1905–1910 podle projektu Alexandra
Müllera, ředitele rožňavských dolů. Je
první účelovou budovou postavenou
pro potřeby hornického a hutnického
muzejnictví ve střední Evropě. Ve své
době mimořádně moderní budova
počítala s členěním prezentačních
prostor, s úložnými prostory a se
služebním bytem pro strážce. První
expozice s hornickou a hutnickou
tematikou a početné mineralogické
sbírky v ní byly poprvé zpřístupněny
v roce 1912. Sbírky byly zaměřené
především na tehdejší hornickou
a hutnickou technologii a jen v
minimální míře zde byly zastoupeny
exponáty z předchozích období, které
by dokumentovaly historický v ý voj.
V meziválečném období hornickohutnické muzeum nev y víjelo téměř
žádnou činnost. Budova muzea byla
v yužívána jako vojenská ubytovna,
učňovská škola, knihovna a četnická
stanice. V roce 1940 se hornickohutnické muzeum sloučilo s rožňavským
Městským muzeem, které vzniklo v roce
1912. První stálá expozice sjednoceného
Rožňavského hornicko-hutnického
a Městského muzea byla otevřena
v roce 1943 a dělila se na dvě části:
hornicko-hutnicko-mineralogickou a
všeobecně historickou. Otevřena byla
pouze 12 měsíců, protože v roce 1944
bylo muzeum uzavřeno. Až do roku
1956 sloužila budova různým účelům,
ne jen muzejním. V tomto roce bylo
objektu navráceno původní poslání.
První poválečná hornicko-hutnická
expozice tehdy Okresního muzea v
Rožňavě, zaměřená na historii hornictví
a hutnictví Gemeru, byla otevřena
v květnu 1956. V roce 1957 otevřelo
tehdy už Hornické muzeum v Rožňavě v

prostorách této budovy novou hornickohutnickou expozici, kterou v květnu
1995 po rekonstrukci vystřídala nová
donedávna veřejnosti přístupná
Expozice hornictví a hutnictví Gemeru.
110. VÝROČÍ „NAROZENÍ“
V roce 2015 na 110. výročí svého
„narození“ se začalo díky úspěšnému

schodiště, repasování oken a vstupních
dveří, zateplení podlah a stropu,
výměnu poškozených prvků krovu,
laťování a krytiny, dispoziční úprav y,
kompletní rozvody elektroinstalace,
zdravotechniky, vytápění, instalaci dvou
solárních kolektorů na ohřev vody. Na
nádvoří se zajistil bezbariérový
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projektu Zážitkové centrum Sentinel
s rozsáhlou rekonstrukcí stavby
i areálu. Budova, včetně nádvoří, byla ve
špatném technickém stavu, potřebovala
kompletní obnovu a připojení na
inženýrské sítě. Proto bylo záměrem
projektu zatraktivnění objektu a
v ytvoření prostor pro interakci různých
sfér kulturního a společenského života.
Díky rekonstrukci objektu se zlepšil
technický stav a architektonický výraz
národní kulturní památky, vytvořily
se nové prostory pro nejvýznamnější
a nejcennější exponáty muzea – parní
automobily, vznikly pokladové plochy a
krytá plocha pro exteriérové exponáty.
Přibyl bezbariérový přístup do objektu
muzea, včetně vstupu na patra
(schodolez, zvedací plošina), a snížila se
energetická náročnost provozu.
Přístavba a rekonstrukce objektu
zahrnovaly úpravy prvního a druhého
nadzemního podlaží hornicko-hutnické
expozice, opravu fasády, vstupního

přístup k exponátům a upravil se spád
nádvoří a výstavních ploch, vysadila se
zeleň, zrekonstruovalo se oplocení
a vznikla nová krytá výstavní plocha
pro exteriérové exponáty.
Účelový objekt hornicko-hutnické
expozice je nejstarší budovou
postavenou pro hornicko-hutnické
muzejnictví ve střední Evropě. Ve
sbírkách se nachází unikátní
muzeálie: parní nákladní automobil
Škoda Sentinel – jediný na Slovensku
(podle něho byl také nazván celý
projekt), silniční parní válec – třetí
nejstarší na světě (Oslo, Nový Zéland,
Rožňava) a na Slovensku jedinečná
sbírka důlních lokomotiv a nakladačů.
REKONSTRUKCE MUZEA
Po ukončení veřejné zakázky bylo
staveniště 20. července 2015 převzato
a ihned byly zahájeny práce. Stavební
a rekonstrukční práce byly realizovány
ve smyslu smlouvy o dílo mezi

investorem a zhotovitelem, v souladu
se stavebním povolením, projektem
a v úzké komunikaci s krajským
památkov ým úřadem. Při převzetí
staveniště se v budově nacházel ještě
poslední (nejhodnotnější) sbírkov ý
předmět – vzácná polní šachtová pec
z 11.-12. století, která se od antického
období až do 13. století technologicky
používala na redukci železných rud. Je
to zároveň jediný originální exponát
tohoto druhu ve slovenském muzeu.
Tato pec překážela při pracích, a proto
musela být tak jako ostatní v ystavené
předměty přestěhována. Protože
se jednalo o vzácný a hlavně velmi
křehký předmět, jeho přenos byl o to
náročnější. Z jejího původního místa
(kde stála od roku 1995) se pec za
pomoci posuvných plošin přenesla
před vchod objektu, odkud byla
prostřednictvím jeřábu přemístěna na
korbu nákladního automobilu. Práce na
rekonstrukci objektu se potom rozběhly
v plném proudu. Vnitřní omítky objektu
byly otlučené po strop, čímž se odkrylo
původní zdivo z cihel s krásnými
klenutými překlady na příčkách. Po
strhnutí původní podlahy (smolou
lepené parkety) v ysekáváním za pomoci
tesařského kladívka a páčidla začalo
v ykopávání podlahy mini bagrem.
Zároveň probíhalo odstraňování
původní plechové střešní krytiny
(v ysekáváním po částech), na kterou
se natáhla drátěná vrstva na kontaktní
fólii a na ni plechová falcovaná krytina
(titanzinek), a stejně tak v ýměna velmi
poškozených střešních trámů. Po
otlučení omítek následovala demontáž
starých elektrických kabelů a jejich
následná v ýměna. Po jejich v ýměně
dostaly prostory novou podlahu,
omítky, obklady, dlažby a koberce.
Intenzivně probíhaly také práce na
v ybudování přístavby. Ta sestávala
ze zatepleného cihlového obvodového
zdiva, ocelovo-betonové konstrukce
stropů a schodiště, pórobetonov ých
příček a sádrokartonov ých podhledů.
Tím vznikly další prostory pro
exponáty a prezentace. Začátkem

září společnost SMS jako zhotovitel
stavby spolu s Hornickým muzeem v
Rožňavě stáli před jednou z nejtěžších
úloh, umístěním Škody Sentinel a
dalšího technického unikátu muzea 15tunového parního válce, do přístavby.
TECHNICKÝ UNIKÁT – PARNÍ NÁKLADNÍ
AUTOMOBIL ŠKODA SENTINEL
Po šestnácti letech se do muzea vrátil
jeden z jeho technických unikátů
– parní nákladní automobil Škoda
Sentinel. Automobil se v yráběl v letech
1924 až 1932. Protože se osvědčil i v
těžkém terénu, závod Škoda odkoupil
z Anglie licenci na jeho v ýrobu a
automobily se začaly v yrábět ve
škodováckých závodech v Plzni. V
bý valém Československu se dodnes
zachovaly jen tři exempláře. Dvě vozidla
v České republice a na Slovensku právě
Sentinel z Rožňav y, zároveň jako jediný
zachovaný sklápěč. Jeho průměrná
rychlost byla 15 km/h a hmotnost
přepravovaného nákladu mohla být až
5-6 tun. Do sbírek Hornického muzea
v Rožňavě se nákladní parní automobil
dostal v roce 1959. Od roku 1999 až do
roku 2015 byl zapůjčen a v ystaven jako
součást stálé expozice Slovenského
technického muzea – Muzea doprav y
Bratislava. Jako nosný exponát byl
automobil navržen do Zážitkového
centra Sentinel, kde je spolu s parním
válcem umístěn jako součást stálé
expozice v nové přístavbě galerie.
Důstojným souputníkem Škody Sentinel
je parní válec, který byl v yroben v
roce 1883 v Anglii pro francouzskou
firmu, o čemž svědčí zachovalý
podnikov ý štítek majitele. Jako válec
tzv. anglického typu sloužil k úpravě
štěrkov ých silničních povrchů. V roce
1948 se válec objevil v Československu
a v roce 1959 se dostal do Rožňav y,
kde byl naposledy zprovozněn, a pro
svůj špatný technický stav se dostal do
sbírek muzea. Přenos parního válce byl
ještě o něco náročnější. Z místa jeho
původního uložení (pod přístřeškem za
objektem Expozice Slovenského krasu
a přilehlých oblastí) se válec za pomoci
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traktoru – bagru v ytáhl na cestu a dále
až k přístavbě (cca 100 m). Jako první
následovalo složení střechy. Parní
válec byl následně za pomoci jeřábu a
čtyř řetězů přenesen na připravenou
betonovou desku přístavby galerie.
15tunov ý kolos po dlouhém čase znovu
zaujal důstojné místo. Následně byly oba
dva exponáty přikryty a zabezpečeny
proti poškození. Celá dostavba přístavby
se tak realizovala okolo těchto vzácných
exponátů. Návštěvníci si po dokončení
realizace Zážitkového centra Sentinel
konečně mohou prohlédnout oba
technické unikáty muzea současně na
jednom místě.
V budoucnosti bude možné v obnovených
prostorách absolvovat jízdu na parním
automobilu a důlní železnici, v yužít
novou interaktivní místnost, nabídnout
prezentace kulturně-v ýchovné činnosti
a tvořivé dílny na nádvoří, předvést
vrtací techniku, skvosty slévárenských
produktů nebo tavení v polní šachtové
peci.
„Děkuji zástupcům investora (Košický
samosprávny kraj) a Hornického muzea za
výbornou spolupráci, trpělivost a poskytnuté
prostory po dobu výstavby a dělníkům
společnosti SMS za skvěle odvedenou
práci. Věřím, že naše práce přispěla k
rozvoji a zkrášlení města,“ zakončuje
stavby vedoucí František Kaššai.
1

BUDOVA MUZEA PO REKONSTRUKCI

2

HORNICKÉ MUZEUM V ROŽŇAVĚ

3

PRÁCE NA PŘÍSTAVBĚ PROBÍHALY
PŘÍMO KOLEM NEJCENNĚJŠÍCH
EXPONÁTŮ

3
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eveloperský projekt
s názvem Vltavská v yhlídka
v yrostl za 15 měsíců
v městské části Praha 7.
Nabízí bydlení v komplexu čtyř
bytov ých domů (A, B, C a D), které jsou
v nižších podlažích vzájemně propojeny
do jednoho celku ve tvaru písmene L.
Celý objekt a tedy všechny domy mají
1 podzemní a 7 nadzemních podlaží.
Spodní tři podlaží (1 podzemní a
2 nadzemní) jsou spojena, v rozsahu
3.-5. nadzemního podlaží se jedná již
o samostatné věže a poslední
6. a 7. nadzemní podlaží je ustupující,
nejvíce na jižní a západní straně. Fasády
jsou členěny prostřídáním balkonů,
zimních zahrad, oken a arkýřů. Ve
vnitrobloku je umístěno dětské hřiště.
Domy jsou realizovány v úsporné třídě
energetické náročnosti B a jsou opatřeny
bezbariérov ým přístupem. Komplex
nabízí celkem 156 bytov ých jednotek
v provedení 1+kk – 4+kk. Ty nejmenší
od 28 m2, největší pak ve velikosti až
120 m2. Velká část bytů má nádherný
v ýhled na Vltavu, v bytech v horních
podlažích si ho budoucí nájemníci
mohou v ychutnat ze střešních teras.
K bytům samozřejmě náleží parkovací
stání, která jsou k dispozici
v 1. podzemním a 1. nadzemním
podlaží. Celkov ý počet parkovacích míst
je 154.

PRAHA

BYDLENÍ S VÝHLEDEM NA VLTAVU
PRŮMSTAV: V dubnu 2015 byla zahájena výstavba bytového komplexu
Vltavská vyhlídka v pražských Holešovicích. Tato lokalita se v posledních letech stává pro městské bydlení stále více vyhledávanou,
a to z několika důvodů – díky dynamickému rozvoji nabízí kvalitní
občanskou vybavenost, snadnou dopravní dostupnost do centra
města a zároveň život v příjemném prostředí téměř na břehu Vltavy.
Společnost PRŮMSTAV projekt realizovala pro společnost CENTRAL
GROUP.
1

Stavba je umístěna na rovinatém
pozemku v proluce mezi ulicemi Na
Maninách, V Háji a Jateční. Tato poloha
určuje, že se nachází v záplavovém
území, jehož ochranu zajišťuje
město. Za normálních podmínek byla
stavební jáma hloubena v ýrazně nad
úrovní hladiny podzemní vody. Při
povodňov ých stavech ale dochází
k jejímu zv ýšení, a tímto i zvětšení
vztlakové síly působící na základovou
desku – některé piloty proto byly
provázány s v ýztuží základové desky a
působí jako tahové. Nosná konstrukce
objektu je železobetonová monolitická
doplněná zděnými stěnami a je založena

na velkoprůměrov ých vrtaných
pilotách. Spodní stavba je tvořena
železobetonovou vanou s krystalickou
přísadou, jedná se o tzv. bílou vanu. Při
stavbě nosné konstrukce bylo nutné
realizovat některá atypická řešení.
Například v 6. nadzemním podlaží, které
je první ustoupené, je v ýrazná změna
dispozic zejména v jižní části všech
budov, a proto je zde mezi v ýtahovou
šachtou a fasádou doplněna betonová
nosná mezibytová stěna tloušťky
220 mm. U objektu A je na povrchu
- v úrovni 1. nadzemního podlaží –
venkovní parkoviště, budova je proto
„v ykousnutá“ a fasádní stěna stojí na
kruhov ých železobetonov ých sloupech,
které se opírají do suterénní obvodové
stěny. Obvodové stěny nadzemní části
objektů jsou železobetonové,
u posledních dvou ustupujících podlaží
(6. a 7. NP) je použito zdivo s tuhou
spárou u stropní konstrukce. Je použit
kotvený kontaktní zateplovací systém –
fasády v nižších podlažích jsou
omítnuty tenkovrstvou silikonovou
zrnitou omítkou, obvodové stěny
v 6. a 7. nadzemním podlaží a balkony
mají horizontálně škrábanou silikonovou
omítku s nátěrem Style Color. Fasády

3

jsou provedeny ve světlých barvách –
bílé, šedivé a s dřevěným motivem na
balkonech a nejv yšších podlažích.
Stavební práce byly dokončeny
31. července 2016. V průběhu října
proběhla kolaudace objektu a poté již
předání bytů klientům k nastěhování.

1

VE SPODNÍCH PODLAŽÍCH JSOU
BUDOVY SPOJENY V JEDEN CELEK
3 POHLED Z ULICE

2

2
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lán v ybudovat v brněnském
centru parkovací dům
byl reakcí na závažný
nedostatek parkovacích ploch
v této městské části. Řešením byla
v ýstavba parkovacího domu právě v
Panenské ulici, kdy je tato poloha velmi
atraktivní pro uživatele, méně už ale
pro potřeby stavby. Objekt se nachází
prakticky v nejužším centru města, pár
desítek metrů od hlavního náměstí
a v těsném sousedství brněnské radnice.
Z dalších stran stavební pozemek
obklopuje Moravská galerie s památkově
chráněnou hradební zdí a budova hotelu
Intercontinental.
Tato situace znamenala silně ztížené
podmínky pro zařízení staveniště a
související dopravu. Zásobování bylo
nutné provádět úzkou prolukou mezi
objektem Moravské galerie a hotelu
Intercontinental z frekventované
ulice Husova, z ulice Panenská byl
možný přístup pouze pro pěší. V rámci
staveniště fungoval také vjezd pro
zásobování hotelu a požárních vozidel a
zároveň byl k dispozici pouze omezený
prostor pro skladování bednicího
materiálu a v ýztuže. Kromě složité
logistiky musela stavba počítat také s
omezením pracovní doby a hlučných
prací.

BRNO

PARKOVACÍ DŮM
PRŮMSTAV: Krátce po začátku roku 2015 byly zahájeny přípravné
a stavební práce na projektu parkovacího domu v ulici Panenská
v centru Brna. Jednalo se o hrubou monolitickou stavbu, na které se
společnost PRŮMSTAV podílela jako dodavatel pro sdružení IMOS –
Metrostav. Stavba, která je zajímavá svým umístěním v historické
části městského centra, byla dokončena v dubnu 2016.

Stavba parkovacího domu se skládá
z pěti samostatných vzájemně
navazujících objektů – parkovacího
domu, kabelové komory pro přeložky
všech kabelov ých sítí před zahájením
v ýstavby, opěrných stěn zajišťujících
stabilitu terénu vůči sousednímu
pozemku a objektu hotelu, dalších
opěrných stěn s vnějším schodištěm,
které slouží k zajištění průchodu pro
pěší mezi centrem města a Husovou
ulicí, a v ýjezdového tunelu právě na
ulici Husova.
Objekt parkovacího domu je
desetipodlažní – z toho tři patra jsou
podzemní a sedm nadzemních a nabízí
celkem 350 parkovacích stání pro
osobní vozidla. Kromě parkovací plochy
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může veřejnost v yužít občerstvení
v kavárně v přízemí a také navštívit
galerii, která je umístěna v posledním
patře budov y a nabízí krásný v ýhled
na centrum města. Dům je uprostřed
v podélném směru rozdělen na dvě
půlpatra s odskokem na polovinu v ýšky
patra. Jednotlivá půlpatra jsou propojena
v ýjezdov ými a sjížděcími rampami. Jsou
zde dvě úniková schodiště a dva v ýtahy.
Systém je sloupov ý kombinovaný s
obvodov ými, rampov ými, schodišťov ými
a v ýškově dělicími stěnami. Obvodové
stěny jsou architektonicky rozčleněny
mnoha okny, aby objekt v historické
části města nepůsobil rušivě. Na části
předposledního patra jsou šikmé
sloupy přes dvě podlaží podpírající
trojúhelníkovou střechu, opláštění tvoří
v této části zborcená plocha navazující
na sousední objekt radnice. Investor
zadal také požadavky na provedení
povrchů stěn a podhledy stropů v
pohledové kvalitě bez dalších úprav
povrchů. Stejné požadavky platily i pro
v ýjezdov ý tunel, u nezastropené části
byla úprava stěn v ytvořena vkládanými
pohledov ými prvky.
Dalšími specifiky, kromě polohy,
omezení a požadavků na provedení,
byl postup v ýstavby. Po provedení
prvotního archeologického průzkumu
(ten se prováděl průběžně po celou
dobu zemních prací) byly v ybudovány
kabelové komory pro přeložky všech
funkčních kabelov ých sítí a opěrná
stěna podél budov y hotelu. Poté
byla v ystavěna sjížděcí rampa pro
možnost vjezdu techniky pro provádění
v ýkopov ých prací, pilotáží a záporového
pažení stavební jámy. Po dokončení
zemních prací byl proveden objekt
parkovacího domu, po odstranění
podélné sjížděcí rampy a dalších
zemních prací pak první dilatace
v ýjezdového tunelu, po zásypech a
zemních pracích opěrná stěna, která
svou částí zasahovala polohově nad
tunelem. Po záporovém pažení a
v ýkopech byly dokončovány zbý vající
části v ýjezdového tunelu.

28

„Plán vybudovat v brněnském centru
parkovací dům byl reakcí na závažný
nedostatek parkovacích ploch v této městské
části. Řešením byla výstavba parkovacího
domu právě v Panenské ulici, kdy je tato
poloha velmi atraktivní pro uživatele, méně
už ale pro potřeby stavby. Objekt se nachází
prakticky v nejužším centru města, pár
desítek metrů od hlavního náměstí
a v těsném sousedství brněnské radnice…,“
říká stavbyvedoucí Lubomír Kubík.

NOVÝ PARKOVACÍ DŮM BYL
VYBUDOVÁN V CENTRU MĚSTA

1

2

3

POHLED NA STAVBU PO DOKONČENÍ
INTERIÉR PARKOVACÍHO DOMU

4

2

3

4
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V PRŮBĚHU
ROKU 2016
V
PRŮBĚHU
SPOLEČNOST PRŮMSTAV
ROKU
2016
REALIZOVALA
STAVBY
MENŠÍHO ROZSAHU
SPOLEČNOST
PRŮMSTAV
REALIZOVALA STAVBY
MENŠÍHO
ROZSAHU

Ostrava
ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO ZÁVODU
SPOLEČNOSTI MAHLE BEHR
Společnost PRŮMSTAV rozšířila areál
v ýrobního závodu Mahle Behr Ostrava.
Práce, zahájené v dubnu 2016, byly
rozděleny na čtyři samostatné realizace.
První zahrnovala stavbu základové
konstrukce sila granulátu a nov ých
parkovacích stání včetně příjezdové
cesty, druhá přístavbu venkovního
skladu chemických látek a granulátu
a úpravu stávající lehké skladové haly.
Třetí částí byla stavba nov ých kanceláří
v objektu závodu a poslední, čtvrtá
etapa, spočívala ve v ýstavbě nové
úkapové jímky pod kontejner chlazení
a nové nosné konstrukce pod chladicí
ventilátory. V průběhu v ýstavby byla
zbudována další parkovací místa přímo
v areálu a bylo rozšířeno osvětlení
skladových ploch. Všechny práce
probíhaly za provozu a byly dokončeny
v září 2016. Zákazníkem byla společnost
Mahle Behr Ostrava.

Písek
NOVÁ VÝROBNÍ HALA
Společnost s. n. o. p. cz, která se zabývá
lisováním a profilováním kovových dílů
pro automobilový průmysl, při výstavbě
sv ých v ýrobních hal dlouhodobě
spolupracuje se společností PRŮMSTAV.
V závodu v Písku naposledy provedla
dostavbu v ýrobní haly a novostavbu
skladového přístřešku. Jednalo se o
další ze zakázek typu „design and
build“, kdy PRŮMSTAV zajišťoval
projekční činnost i získání stavebního
povolení a po dokončení stavby také její
kolaudaci. Práce zahrnovaly přístavbu
nezateplené haly s nosnou ocelovou
konstrukcí (objekt expedice), zastřešení
parkoviště včetně jeho částečného
opláštění (objekt přístřešek), přístavbu
dílny údržby strojů (objekt údržba) a
další práce v těchto objektech jako
zajištění slaboproudu, silnoproudu nebo
osvětlení a dešťových kanalizací. Další
práce probíhaly v hale – především
zastropení technologického kanálu
velmi únosnými panely včetně složitého
řezání betonu. Výstavba byla zahájena
na konci února 2016 a byla dokončena
v červnu téhož roku. Největší výzvou
byla realizace na stísněném prostoru
za intenzivního provozu továrny, a to
zároveň v mimořádně krátkém termínu
čtyř měsíců.
Praha-Karlín
HOTEL MD PRAGA
V proluce na rohu ulic Pobřežní a
Thámova v Praze 8 byla v průběhu
posledního roku vystavěna nová budova.
Jedná se o budoucí Hotel MD Praga.
Společnost PRŮMSTAV se na

stavbě podílela realizací monolitické
konstrukce a zateplovacího kontaktního
systému na obvodovém plášti
objektu. Projekt zahrnoval provedení
fasádního omítkového systému na
obvodových stěnách a střeše budov y,
dále kompozitní dvojité vrstvy z
dřevité vlny na stropu 1. nadzemního
podlaží nad vjezdem do garáží a také
v místnosti strojovny výtahu. Zákazníkem
byla společnost TOLLESON. Práce na
fasádách, které byly zahájeny v březnu
2016, byly již v červnu hotovy z 80 %.
Realizace by měla být dokončena
v prosinci 2016.

ŽILINA

MOSTNÍ STAVBY NA DÁLNICI D3

Praha-Libeň
BYTOVÝ DŮM NA KORÁBĚ
Společnost PRŮMSTAV dokončila montáž
zateplovacího systému na fasádách
bytového domu Na Korábě v Praze 8.
Práce zahrnovaly dodání a montáž
kontaktního zateplovacího systému
vnějších stěn fasády, na stropech lodžií,
garážových stěn a obvodových stěn pod
i nad terénem (do 500 mm). V průběhu září
a října byly dokončeny poslední stavební
práce – ve vstupní hale a na zateplení
garáží. Realizace, zahájená v červenci
2016, byla zákazníkovi, společnosti S-O-D
Facility, generálnímu dodavateli stavby,
předána 17. října 2016.

FREYSSINET CS: Rozvoj dopravní infrastruktury, který v posledních
letech na Slovensku probíhá, a zejména výstavba nových dálničních
úseků vyvolává zasloužený obdiv odborné veřejnosti, a to nejen v
obou státech bývalého Československa. Slovenská dálniční síť se
rozrůstá rychlým tempem, na Slovensku jsou již první zkušenosti z
výstavby i provozování dálničního úseku mezi městy Nitra a Banská
Bystrica vybudovaného jako PPP projekt. Také čerpání investičních
prostředků na dopravní infrastrukturu z fondů Evropské unie je na
Slovensku ve srovnání s jeho západním sousedem na velmi dobré
úrovni. Současně s dokončováním obou úseků dálnice D1 Jánovce
– Jablonov I a II a úseku dálnice D3 Hričovské Podhradie – Žilina
Strážov byla zahájena výstavba dalšího dálničního propojení dálnic
D1 a D3 v oblasti Žiliny. Jedná se o část dálnice D3 v úseku Žilina
Strážov – Žilina Brodno.

1
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álniční úsek D3 Žilina
Strážov – Žilina Brodno
překračuje hlavní železniční
trať, vodní nádrž Hričov
a silnici II/507 a končí tunelem
Považský Chlmec, za jehož v ýchodním
portálem navazuje na dálniční úsek D3
Žilina Brodno – Kysucké Nové Mesto.
Investorem v ýstavby tohoto dálničního
úseku je Národná diaľničná spoločnosť.

budovaná na pevné skruži

Společnost FREYSSINET CS se podílí
na výstavbě dvou nejv ýznamnějších
mostních objektů tohoto úseku – mostu
SO 223 (estakáda nad silnicí I/11,
železniční tratí a vodní nádrží Hričov)
a mostu SO 224 (nad přeložkou silnice
I/11 a Kysucou). Pro sdružení firem
EUROVIA SK, HOCHTIEF CZ a SMS
dodává a realizuje předpětí nosných
konstrukcí, mostní ložiska a mostní
závěry, kdy zabuduje více než 1 450 tun
předpínací v ýztuže a dodá celkem 140
kusů mostních ložisek.

Pro technologické celky budované
na posuvných skružích bylo nutné
v předstihu v ybetonovat zárodky
na každém pilíři. Tyto zárodky byly
provedeny na celou šířku příčného
řezu mimo konzol, tedy včetně zárodků
obou trámů. Zárodky byly uloženy na
definitivní ložiska s dočasnou fixací,
která jsou popsána v následujících
odstavcích.
Pro podélné předpětí je použit
předpínací systém Freyssinet.
Předpínací jednotky jsou složeny z
19 lan Ø 15,7 mm pevnosti 1 860 MPa
uložených v korugovaném kanálku
z ocelového pásku. Po předpětí jsou
kabely zainjektovány cementovou
maltou. Kabely jsou kotveny buď v
pracovních spárách, nebo v koncových
příčnících. Polovina kabelů přechází
vždy přes pracovní spáru do další etapy
v souladu s nařízením platných

SO 223 – ESTAKÁDA NAD SILNICÍ I/11,
TRATÍ ŽSR A VODNÍ NÁDRŽÍ HRIČOV
Mostní objekt SO 223 tvoří dvě
samostatné spojité předpjaté betonové
mostní konstrukce, každá o délce
téměř 1 500 m a šířce mezi zábradlím
12,5 m. Projektantem realizační
dokumentace stavby je společnost
Stráský, Hustý a partneři. Celý most
je předepnut podélným soudržným
předpětím uloženým uvnitř průřezu
nosné konstrukce a v letmo betonované
části doplněným volnými kabely
spojitosti umístěnými uvnitř komory.
Celá nosná konstrukce každého mostu
je tvořena jediným dilatačním celkem
s dilatačními spárami na obou opěrách.
Podélně je celá konstrukce rozdělena na
čtyři technologické celky TC 1 – TC 4 s
tím, že každý z těchto celků je budován
jinou technologií:
TC 1 – dvoutrámová konstrukce

TC 2 – dvoutrámová konstrukce
budovaná na horní posuvné skruži
Strukturas
TC 3 – komorová konstrukce
s proměnnou výškou budovaná letmou
betonáží
TC 4 – dvoutrámová konstrukce
budovaná na horní posuvné skruži Berd

2

slovenských technických norem. Návrh
způsobu kotvení i tvaru a průběhů
kabelů vznikal v úzké spolupráci
projektanta mostu, techniků vyššího
zhotovitele a techniků společnosti
FREYSSINET CS. Úkolem bylo
vytvořit takové řešení, které jednak
splní statickou funkci vypočtenou
projektantem, ale také, a to je neméně
důležité, bude f yzicky proveditelné
z hlediska přístupu do armatury a
možností, které připouští konstrukční
uspořádání jednotlivých posuvných
skruží a betonážních vozíků. Z toho
důvodu byly původně navržené pevné
a plovoucí spojky kabelů nahrazeny již
zmíněným kotvením kabelů v příčnících
a pracovních spárách. Nejzávažnějším
argumentem pro zvolené řešení je to,
že v polích, kde je příčný řez nosné
konstrukce tvořen dvoutrámem,
jsou trámy vysoké 300 cm při šířce
65 cm, což zcela vylučuje osazování
prvků předpětí v bednění. Proto bylo
rozhodnuto o využití prefabrikovaných
armokošů vkládaných do bednění
včetně připravených kabelových
kanálků a práce v bednění omezit pouze
na kompletaci u čel bednění.
Pro volné kabely v TC 3 – letmé betonáži
bude použit 31lanový předpínací systém
Freyssinet s holými lany umístěnými v
HDPE trubkách vyplněných po napnutí
cementovou maltou. Změna směru

3

kabelů se odehrává v podporov ých
příčnících a v deviátorech umístěných
u spodní desky uvnitř jednotliv ých polí.
Pro konstrukci i montáž volných kabelů
je použit osvědčený systém, stejný
jaký byl v minulosti použit na několika
mostech na úseku dálnice D1 JánovceJablonov II a Fričovce-Svinia.
Nosná konstrukce estakády je uložena
na hrncová mostní ložiska, která jsou
rovněž součástí dodávky společnosti
FREYSSINET CS. Tato ložiska typu
Freyssinet jsou v yráběna ve společnosti
OK Třebestovice, která je sesterskou
společností FREYSSINET CS ve
Skupině VINCI. Výrobně-technickou
dokumentaci zpracovala ve spolupráci
s odborníky z FREYSSINET CS a OK
Třebestovice společnost Pontex. Ložiska
mostu mají speciální konstrukci, a to
hned z několika důvodů.
Nosná konstrukce této estakády je na
celou délku cca 1 500 m tvořena jedním
dilatačním celkem s pevným uložením
v rámci TC 3 – letmé betonáže, kde
je nosná konstrukce s pilíři rámově
spojena. Od tohoto místa na obě strany
konstrukce volně dilatuje, což v yžaduje
celkovou kapacitu posunů na ložiskách
až 1 400 mm. Vzhledem k takto velkému
posunu ložisek bylo nutné navrhnout
extrémní délku horních kluzných
desek, což současně způsobuje i jejich
mimořádnou tloušťkou tak, aby byla
zajištěna ohybová tuhost desky. To ve
v ýsledku s velkými svislými
i vodorovnými reakcemi způsobuje

značnou hmotnost jednotliv ých ložisek,
která u těch největších dosahuje až
2 000 kg. Příkladem může být ložisko
FCS GG 21200_3186_1330, což je
jednosměrně posuvné ložisko pro
svislou reakci 21 200 kN, celkovou
vodorovnou reakci 3 186 kN a celkov ý
posun 1 330 mm.
Druhým důvodem pro speciální
konstrukci ložisek byl požadavek
v yššího zhotovitele, aby ložiska byla
konstruována tak, aby posuvná ložiska
mohla působit dočasně jako blokovaná a
suplovat tak funkci pevných, respektive
jednosměrně posuvných ložisek
do okamžiku, kdy postup v ýstavby
umožní konstrukci fixovat v místech
definitivních pevných uložení. V tomto
okamžiku bude nutné provizorní fixace
odstranit.
Poslední součástí dodávky firmy
FREYSSINET CS pro toto mostní dílo
budou v závěrečné fázi v ýstavby mostní
hřebenové závěry typu WP 1450 a WP
1350 podle individuálního návrhu,
protože závěry s takov ým posunem se
v ymykají standardní typové řadě těchto
přechodov ých konstrukcí.

Projektantem realizační dokumentace
stavby je společnost NOVÁK & PARTNER.
Soudržné předpětí nosné konstrukce
je provedeno stejně jako na SO 223
pomocí 19 lanov ých jednotek systému
Freyssinet. Na tomto mostě není
navrženo žádné externí předpětí.
Pro tento most dodává společnost
FREYSSINET CS hrncová ložiska, která
jsou v yráběna ve v ýrobně v Polsku.
I na tomto objektu budou použity
mostní hřebenové závěry Freyssinet
standardního typu WP 950 a WP 1000.
Stavební práce by měly být dokončeny
na přelomu roku. Spolupráce s oběma
zhotoviteli, společnostmi EUROVIA i
SMS, a stejně tak s dodavateli ložisek a
závěrů, OK Třebestovice a FREYSSINET
PL, je pro všechny zúčastněné nejen
velmi dobrou zkušeností, jak lze řešit
v ysoce technicky náročné úkoly, ale
zároveň i příkladem těsné spolupráce
mezi členy Skupiny VINCI. Stejně v ysoko
lze hodnotit spolupráci i s projektanty
obou mostů, společnostmi Stráský,
Hustý a partneři a NOVÁK & PARTNER.
Zkušenosti získané při realizaci
uvedených mostních staveb bude možné
i nadále úspěšně rozvíjet na dalších
podobných inženýrských dílech.
1

MOST SO 223 - TC 3

2

MOSTNÍ LOŽISKO SO 223

3

SO 223

4

UKOTVENÍ VÝZTUŽE SO 224

SO 224 - MOST NAD PŘELOŽKOU CESTY
I/11 A KYSUCOU
Mostní objekt SO 224 tvoří rovněž dvě
samostatné spojité předpjaté betonové
mostní konstrukce s příčným řezem
ve tvaru dvoutrámu, každá o délce
400 m a šířce mezi zábradlím 12,5 m.
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edná se o šikmý jednopolov ý
most o rozpětí 26,45 – 31,30 m.
Celková šířka nového mostu
bude 31,29 m, délka 44,970 m.
Hlavní nosnou konstrukci
mostu tvoří spřažená ocelobetonová
konstrukce složená z dvaceti sedmi
hlavních svařovaných ocelov ých
nosníků (profilu I), spřahovacích
trnů, železobetonov ých prefabrikátů
a monolitické železobetonové desky
mostovky. Podporové příčníky jsou
nad krajními opěrami O1+O2 navrženy
jako masivní železobetonové. Uložení
nosné konstrukce mostu je nepřímé pod podporov ými příčníky na krajních
opěrách O1+O2 je navrženo celkem
pět (opěra 1), respektive šest (opěra 2)
hrncov ých ložisek.
Předmětem zakázky se pro společnost
OK Třebestovice stala v ýroba a montáž
kompletní ocelové konstrukce mostu,
včetně v ýroby a montáže 11 mostních
hrncov ých ložisek.
Ocelová konstrukce je tvořena 27
hlavními nosníky v ýšky 0,885 m,
proměnné délky. Rovněž osová
vzdálenost nosníků je proměnná

HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE

STAVBA MOSTU PŘES TRAŤ ČESKÝCH
DRAH
OK TŘEBESTOVICE: Společnost OK Třebestovice se podílí na stavbě
mostu přes trať Českých drah mezi Hradcem Králové a Pardubicemi,
na akci I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa.

3
1

s ohledem na proměnnou, zvětšující se
šířku nosné konstrukce. Stěna nosníků
je konstantní tloušťky 12 mm, horní
pásnice má po celé délce konstantní
profil 320 x 40 mm. Dolní pásnice v
krajních třetinách pole má profil 400 x
36 mm a ve střední části pak 400 x
40 mm.
Před vlastní montáží hlavních
nosníků byla v předstihu osazena
všechna hrncová ložiska. U obou opěr
byla zřízena provizorní podpěrná
konstrukce. Jednalo se o jednořadé
bárky z inventárního materiálu PIŽMO,
které byly umístěny 0,5 m před lícem
opěr.
Nosníky se dopravovaly na stavbu
v celku. Na stavbě neprobíhaly žádné
svařovací práce. Nosníky 1-18 byly
dopravovány po dvojicích, těchto
devět dvojic bylo spojeno montážním
ztužením. Nosníky 19–27 byly
dopravovány jednotlivě a rovněž tak
byly i montovány. Po jejich montáži
se propojily zbý vajícím montážním
ztužením. Takto se ocelová konstrukce
předala k ukládce filigránov ých
panelů a k betonáži spřahující desky.

34

Vzhledem k tomu, že most se nachází
nad frekventovanou tratí Českých
drah, byl velký tlak na dobu montáže.
Montáž všech nosníků, včetně montáže
kompletního ztužení, trvala tři dny, kdy
byl provoz pod mostem úplně v yloučen.
V září se prováděla betonáž desky,
za kterou bude následovat demontáž
provizorního ztužení nosníků.

2

1

MONTÁŽ KRAJNÍHO NOSNÍKU
S BEDNĚNÍM

2

USAZOVÁNÍ POSLEDNÍHO NOSNÍKU

3

MONTÁŽ NOSNÍKU
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H

lavní parametry jeřábu: typ
Vihorlat Snina, nosnost
8 000 kg, rozpětí 16 500 mm,
v ýška zdvihu 12 000 mm,
rychlost pojezdu mostu 0/50 m/minutu
řízená frekvenčním měničem, rychlost
pojezdu koček 0/20 m/minutu řízená
frekvenčním měničem, rychlost zdvihu
1,0/6,3 m/minutu. Ovládání – rádiové
dálkové tlačítkové typ HBC + záložní
kabelové závěsné, kabelov ý buben pro
zdvih 15 m (třífázov ý), el. krytí jeřábu –
IP 54.

ZÁPY

DODÁVKA MOSTOVÉHO JEŘÁBU
PREFA PRO: Ve výrobní hale č. 2 v areálu společnosti PREFA PRO byl
nainstalován jeden mostový jeřáb 2 x 32 t, ostatní výrobní haly
disponují dvěma jeřáby. Z důvodu navýšení kapacit a vyšších výkonů
s vazbou na náklady bylo nutné zmíněnou halu doplnit o druhý jeřáb.
Vzhledem k výrobnímu sortimentu, který je v hale vyráběn, byl
zvolen jeřáb o nosnosti 8 t s dvěma kočkami o nosnosti 4 t, typ
Vihorlat Snina.

o 30 % a celková produktivita se
zvedla v průměru o 20 %, tzn. úbytek
manipulačních časů vztažen na
jednici v ýroby, v tomto případě na
tunu v ýrobku. Dalším přínosem je
řešení elektrické přípojky na jedné
ze dvou koček pro umístění badie se
servopohonem otvírání a zavírání.
Jeřáby jsou v ybaveny bezpečnostními
prvky proti kolizi a veškerá elektronika
je řízena frekvenčními měniči.

POSTUP VÝSTAVBY
Na základě v ýběrového řízení byl
v ybrán dodavatel, společnost VESTA
SERVIS, který vlastní nosnou konstrukci
a příslušenství jeřábu sestavil ve své
v ýrobně a následně ji dovezl do areálu
PREFA PRO, kde proběhla montáž do
koleje a napojení na trolej. Po ověřovací
zkoušce a zkušebním provozu byl jeřáb
plně nasazen do praxe.
HLAVNÍ PŘÍNOSY REKONSTRUKCE
Doplněním haly č. 2 o druhý jeřáb se
zv ýšila celková produkce v průměru

1

3

1

NOVÝ MOSTOVÝ JEŘÁB V AREÁLU
PREFA PRO

2

NOSNOST JEŘÁBU JE 8 000 KG

3

NAINSTALOVANÝ JEŘÁB PŘI MANIPULACI
SE SVODIDLEM
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BUĎME VŠICHNI

OST RAŽITÍ

STOP

68 000 spolupracovníků VINCI Construction
se zavazuje k identifikaci rizik a ke zvyšování
bezpečnosti na všech stavbách ve světě.

BUĎME VŠICHNI OSTRAŽITÍ

Letošní rok byl zaměřen na „vnímání
rizik“ zaměstnanci, spolupracovníky,
dodavateli, kteří se podílejí na
realizaci našich staveb. Jedním z
možných nástrojů, jak na rizika
upozornit, je i realizace PreStartů.
PRESTART. O co jde? „Jedná se
o poučení pracovníků před zahájením
vlastní pracovní činnosti. Obsah není
pevně stanoven, ale cílem je, aby si
zaměstnanci a spolupracovníci na
krátkém setkání před samotným
zahájením práce připomněli
a vyhodnotili možná rizika spojená
s pracovní činností a stanovili si opatření
k zajištění bezpečné práce. V rámci
Mezinárodního týdne bezpečnosti bylo
natočeno dvacet záznamů z realizace
PRESTARTŮ na stavbách SMP CZ. Ty
budou vyhodnoceny a použity při školení
vedoucích pracovníků,“ vysvětluje
Jaroslav Houdek, bezpečnostní technik
SMP CZ.

Skončil 3. ročník Mezinárodního
týdne bezpečnosti VINCI
Construction. Příležitost pro
aktivizaci 68 000 spolupracovníků
Skupiny a jejich partnerů k
problematice bezpečnosti práce.
Událost, která se stala významnou
také v chodu našich společností.

MALTA
Skupina SMP: Společnosti Skupiny
SMP se představily na seznamovacím
kurzu pro studenty prvního ročníku
Fakulty stavební na ČVUT.
Malé Aklimatizační Letní Tmelení
Akademiků je seznamovací akce pro
nové studenty Fakulty stavební ČVUT
v Praze. Příležitost pro nás oslovit
na dvě stovky účastníků, představit
Skupinu a společnosti, které do ní patří.
Pro studenty jsme připravili vědomostní
soutěž. Její výherci budou pozváni na
den otevřených dveří spojený
s návštěvou stavby.

SLEDUJEME MÍRU A ZÁVAŽNOST
PRACOVNÍCH ÚRAZŮ
Skupina SMP: Míra frekvence
představuje počet smrtelných
úrazů, úrazů s dočasnou nebo stálou
pracovní neschopností na milion
odpracovaných hodin. Vypočítává se
vynásobením počtu úrazů (které měly
za následek alespoň jeden den pracovní
neschopnosti) 1 000 000 a následně
vydělením počtem odpracovaných
hodin. Míra závažnosti v yjadřuje vztah
mezi počtem dnů pracovní
neschopnosti v ynásobených 1 000
a mezi počtem odpracovaných hodin.
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*údaje od 1. 1. do 31. 9. 2016

míra frekvence*

míra závažnosti*

ARKO TECHNOLOGY

0

0

FREYSSINET CS

0

0

OK Třebestovice

12,76

0,217

PREFA PRO

0

0

PRŮMSTAV

3,49

0,3074

SMP CZ

1,67

0,418

0

0

SMS

„Práce přípraváře není na
první pohled příliš viditelná,
bez ní by to ale nešlo.“
Jiří Běluša
přípravář ARKO TECHNOLOGY
Původní profesí vlastně nejsem stavař,
ale strojař, snad první z našeho rodu. Můj
otec a podle dochovaných předmětů i oba
dědové byli velmi zruční a snad jsem tedy
nějaké vlohy k technice podědil.
Po základní škole jsem se začal učit
strojním zámečníkem, později jsem přešel
na střední průmyslovou školu strojnickou
a pokračoval na strojní fakultu VUT
v Brně. V letech 1984 až 1999 jsem
působil v oboru vodní energetiky, pak
jsem ale změnil odvětví a nastoupil
jsem do ARKO TECHNOLOGY na pozici
projektanta. V té době firma potřebovala
posílit nabídkovou činnost, proto jsem se
tím „dočasně“ začal zabývat. Zřejmě jsem
úplně nezklamal, takže to „dočasně“ trvá

dodnes. Práce přípraváře není na první
pohled příliš viditelná, bez ní by to ale
nešlo. Jde spíše o kancelářskou činnost,
občas zpestřenou výjezdem na stavbu, kde
při řešení aktuálních problémů
a při jednáních s projektanty a odběrateli
působím jako podpora stavbyvedoucího.
Hodně času trávím telefonickou
a e-mailovou komunikací s obchodními
zástupci a dodavateli technologického
zařízení. Zajímavé je, že osobně jsem
se s mnoha z nich potkal i po několika
letech spolupráce. Zpravidla nevím, co
budu dělat za 14 dní nebo za měsíc, takže
jsem vlastně neustále ve střehu. Příprava
každé nabídky do výběrového řízení je
celkem hektické období – je nutné rychle
nastudovat podklady, zpracovat a rozeslat
poptávky na prvky uvažované v rozsahu
dodávky, vyhodnotit nabídky, vybrat ty
nejvhodnější a po konzultaci s vedením
firmy zkompletovat celou nabídku ve
spolupráci s kolegy, kteří připravují
stavební a obchodní část. Pokud ve
výběrovém řízení uspějeme, shromáždím

podklady k prvkům, které byly použity
při přípravě nabídky, předám je kolegům
odpovědným za provádění stavby
a v dalších fázích realizace už působím
jako vzdálená podpora při řešení
konkrétních problémů. Z náplně práce
přípraváře je zřejmé, že jeho činnost je
součástí každé akce, kterou firma realizuje.
Nejlepší pocit mám z těch realizací, na
kterých se podílím nejen jako přípravář,
ale i jako technik a projektant. To platí i
pro aktuální práci na rekonstrukci čerpací
stanice surové vody Úpravny vody Želivka,
kde se díky řešené problematice a své
dlouholeté praxi v oboru vodní energetiky
objevuji na stavbě častěji. Zajímavé
vzpomínky mám spojené i s jinými
zakázkami, například při realizaci dodávky
atrakcí pro koupaliště v Blansku jsme
spolu s mým tehdy malým synem byli
využiti jako největší a nejmenší „vzorek“
při certifikaci tobogánu a skluzavky.
Jsem zvědavý, jaké zážitky přinesou příští
zakázky…
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„Líbí se mi, že se podílím na
tvorbě skutečných hodnot a
věcí, které se používají každý
den a zkvalitňují životy lidí.“
Ondřej Jančák
přípravář OK Třebestovice
Ke stavebnictví jsem se dostal celkem
náhodou. Studoval jsem elektrotechnickou
průmyslovou školu a v té době už můj bratr
pracoval jako přípravář v OK Třebestovice.
Po dokončení studia jsem se tedy zkusil
zeptat, jestli náhodou neshání posilu… Tehdy
zrovna bylo volné místo technika kvality,
na které jsem nastoupil, ale brzy jsem byl
přesunut na pozici přípraváře. Bylo to v roce
2004, v době velkého stavebního boomu, kdy
jsme pracovali na velkém množství projektů.
Musel jsem se proto hned zapojit do práce
a za běhu se naučit spoustu nových věcí. Teď
už svou práci dobře znám, to ale neznamená,
že by mi zevšedněla. Neustále přichází
nové a zajímavé projekty a rozhodně se
nikdy nenudím. Mým úkolem při realizaci
zakázky je předat do výroby technickou
dokumentaci výrobku. Znamená to kreslení,
přípravu pálicích a nářezových plánů,
tvorbu technických předpisů a vypracování
podkladů pro objednání materiálu. Většinou
tedy pracuji v kanceláři a jsem kolegům
k dispozici pro dotazy anebo další požadavky
ohledně různých projektů, které jsou právě
v běhu. Rád ale často chodím do provozu,
kde se dozvím spoustu užitečných
informací a napadnou mě věci, na které
bych u počítače nepřišel. Kdybych měl
práci přípraváře shrnout do několika slov,
řekl bych, že je to zodpovědná a náročná
práce, do které musíte mít správný elán, být
iniciativní a také tvořiví. Líbí se mi, že se
podílím na tvorbě skutečných hodnot a věcí,
které se používají každý den a zkvalitňují
životy lidí. Zatím nejvíc mě oslovila realizace
mostních závěrů na Pražský okruh. Byly to
jedny z nejsložitějších mostních závěrů,
které jsme kdy kreslili. Jednalo se o lamelové
mostní závěry se sinusovými deskami
pro tišší provoz. Tehdy jsme s těmito typy
začínali, a byla proto důležitá intenzivní
spolupráce projektanta, který připravoval
realizační dokumentaci stavby, nás jako
přípravy výrobně-technické dokumentace
a licenční firmy mostních závěrů. Podařilo se
nám to bezchybně.

„Pracovat jako přípravářka
znamená neustále komunikovat s kolegy, především
se stavbyvedoucími, ale
i všemi ostatními, kteří
jsou s danou stavbou nějak
spojeni, od vedoucího
střediska až po ekonomy,
externě také samozřejmě
se subdodavateli při
výběrových řízeních.“
Klára Mrázková
přípravářka SMP CZ
Už při výběru vysoké školy jsem věděla, že
stavebnictví bude obor, kterému bych se dál
chtěla věnovat, protože se mi na něm líbí, že
po naší práci zůstává i něco hmatatelného.
Na ČVUT jsem studovala obor stavební
inženýrství, a protože mne práce s čísly vždy
bavila, po dvou letech studia jsem se zaměřila
na ekonomiku a řízení staveb. Po ukončení

studia jsem chtěla nabyté znalosti uplatnit
v praxi a při výběru zaměstnání jsem se
zaměřila na hledání vhodné pozice přímo ve
stavebnictví. S nabídkou zaměstnání na pozici
přípravářky jsem byla oslovena personalistkou
SMP CZ, a to na základě životopisu, který
jsem umístila na pracovní portál, a později
jsem uspěla ve výběrovém řízení. Ve zkušební
době jsem pracovala na pozici asistentky
– z velké většiny ale moje pracovní náplň
odpovídala pozici přípravářky, a po skončení
zkušební doby jsem byla do pracovního
týmu na tuto pozici zařazena. Většinu
pracovní doby trávím v kanceláři a na stavby
jezdím spíše příležitostně. To když například
potřebuji zjistit, v jakém stadiu stavba je –
pokud se třeba objeví změna v projektu, je
dobré vidět, jak situace vypadá ve skutečnosti.
Pracovat jako přípravářka znamená neustále
komunikovat s kolegy, především se
stavbyvedoucími, ale i všemi ostatními,
kteří jsou s danou stavbou nějak spojeni, od
vedoucího střediska až po ekonomy, externě
také samozřejmě se subdodavateli při
výběrových řízeních. Moje práce je obecně
hodně různorodá, protože každá stavba
je v něčem odlišná a svým způsobem

jedinečná. Často musím být kreativní, umět si
poradit a najít správné řešení. Základem je ale
vždy preciznost a práce s čísly… Obsah práce
se mění v průběhu zakázky s ohledem na to,
v jaké fázi se právě nachází. Na počátku
stavby se podílím zejména na výběrových
řízeních na subdodavatele a vytváření
nákladové kalkulace. V průběhu stavby se
pak věnuji zejména aktualizaci nákladové
kalkulace, tvorbě změnových listů, fakturaci
a všemu ostatnímu, co je právě potřeba.
Ze všech staveb, na kterých jsem se dosud
podílela, pro mě byla nejzajímavější hned ta
první, na kterou jsem nastoupila. Jednalo se
o projekt „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“.
Byl to můj první kontakt se stavbou jako
takovou, navíc jsem pracovala přímo v místě
stavby. Už když jsem nastupovala, tak jsem
věděla, že půjdu přímo na stavbu, a těšila
jsem se na změnu. Po celou dobu stavby jsem
zůstávala v Ústí nad Orlicí a domů se vracela
jen na víkendy. Původně jsem měla zůstat asi
dva měsíce, které se nakonec protáhly téměř
na deset, určitě jich ale nelituji a nepochybně
to pro mne byla zajímavá zkušenost. Na
stavbě jsem poznala skvělý kolektiv a dodnes
na tuto realizaci velmi ráda vzpomínám.
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PÉČE O PAMÁTKY
ZAČÍNÁ OSVĚTOU

„Práce přípraváře je někdy
nezbytná rutina, bez které
to ale nejde. Jindy zase
řeším nové a zajímavé úkoly
– a to je koření, které pak
dělá tu práci zajímavou.“
Tomáš Smeták
přípravář FREYSSINET CS
Ke stavebnictví jsem se dostal díky tátovi.
Celý život dělal zedníka a už jako malého
mě i bratra občas brával na stavbu. Bylo
to prostředí, kde se mi líbilo a svým
způsobem mě přitahovalo a přitahuje
dodnes. Jako každý kluk jsem měl rád
stavební stroje a rád pozoroval, jak se
něco staví. Vystudoval jsem proto stavební
fakultu a po škole jsem nastoupil nejprve
do projekce a následně do kanceláře
k dobrému kamarádovi a zároveň

spolužákovi ze školy. Vzhledem k tomu, že
v práci člověk tráví víc než polovinu života
(pokud nepočítám spánek), je důležité, aby
se v pracovním kolektivu cítil dobře. To
je vlastně i to, co mě na mojí práci hodně
baví – možnost spolupracovat s lidmi, kteří
tvoří dobrou partu a zároveň toho hodně
umí a já se od nich mám pořád co učit.
Práce přípraváře je někdy nezbytná
rutina, bez které to ale nejde. Jindy zase
řeším nové a zajímavé úkoly – a to je
koření, které pak dělá tu práci zajímavou.
Moje pozice ve Freyssinetu zahrnuje
různorodou činnost, počínaje vytvářením
technologických postupů, kontrolou
výkresové dokumentace nebo pročítáním
norem a konče vývojem, někdy i návštěvou
stavby, kde klukům v montérkách
pomáhám samotnou zakázku zrealizovat.
Občas není od věci si vlastníma rukama
vyzkoušet, co chce člověk po ostatních. Na
začátku zakázky vždy řeším technologický
postup dané činnosti. Občas je to
stereotyp, občas doslova slovíčkaření, kdy

se se zástupci investora dohaduji
o výkladu norem. Pak se to různí – záleží,
pro jaké oddělení zrovna pracuji a co
pro ně mohu udělat. Například při práci
na předpětí to znamená od rozkreslení
průběhu kabelů až po 3D model
mostu, abychom správně osadili kotvy.
Samozřejmě komunikuji s dodavatelem,
řeším problémy, které nastanou v průběhu
realizace, a obecně si rozšiřuji technické
znalosti a zapracovávám novinky.
Ze staveb, na kterých jsem se podílel, pro
mě byl nejzajímavější výsun mostu
v Lokti, kde jsme vysouvali 300 m dlouhou
ocelovou konstrukci přes údolí řeky Ohře,
a také zvedání střešní konstrukce na
zásobnících ropy v Loukově, kde jsme
zdvihali stropní kopule vybetonované na
dně nádrže do výšky cca 18 metrů. Na
obou stavbách jsem se podílel i rukama
a často se nám vyhodnocování a příprava
na další dny protáhla dlouho do noci.
I přesto to byly realizace, kterých si vážím
a rád na ně vzpomínám.

Hlavním impulzem pro založení
Institutu pro památky a kulturu bylo
zjištění, že v České republice v té
době neexistovala organizace, která
by se průběžně věnovala aktuálnímu
dění, monitorování a prezentaci
možností obnovy, financování a
využívání památek. To bylo v roce
2007. Nejdříve s malým a postupně
pak s větším týmem lidí začal
Aleš Kozák připravovat projekty,
které dodnes pomáhají šířit osvětu
a příklady dobré praxe v péči o
kulturní dědictví u nás. A to se stalo
hlavním posláním tohoto institutu.

V

červnu byl Institut pro
památky a kulturu podpořen
Nadací VINCI v České
republice. Poskytnutý
finanční dar byl použit na nákup
automobilu, který bude zajišťovat jednak
mobilitu zaměstnanců při přípravě
projektů, ale také na přepravu materiálu

např. převoz tiskovin, v ybavení veletrhu,
konference apod.
„Vyhledáváme pozitivní příklady, které
mohou inspirovat další zájemce o památky,
propojujeme kontakty, připravujeme
vzdělávací aktivity, prezentujeme úspěšné
příklady obnovy památek,“ říká Aleš
Kozák, ředitel Institutu pro památky
a kulturu, kterého jsme pozvali
k rozhovoru.
Jaké jsou vaše hlavní projekty?
Zřejmě nejviditelnějším a nejznámějším
je oborov ý internetov ý portál
PROPAMÁTKY. Jedná se o jediný takto
zaměřený a denně aktualizovaný
portál v České republice. Kromě
zpravodajství obsahuje také přehled
aktuálně v yhlášených dotací a veřejných
sbírek na památky, stejně jako přehled
odborníků, řemeslníků a firem se
zkušenostmi při obnově historických
staveb. Vydáváme také stejnojmenný
časopis a pořádáme konference. Na jaře
pravidelně oceňujeme ve spolupráci
s Ministerstvem kultury a Národním
památkov ým ústavem nejúspěšnější
veřejné sbírky na obnovu památek
v soutěži s příznačným názvem MÁME
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VYBR ÁNO. K dispozici máme také
vlastní putovní v ýstavu, která formou
příběhů a krásných černobílých
fotografií představuje různé přístupy při
opravách a v yužívání kostelů.

Institut je také sociální podnik. Co to
znamená?
Stručně řečeno jde o zaměstnávání lidí,
kteří se vzhledem ke své životní situaci
obtížněji uplatňují na trhu práce.
V našem případě jde o omezení z důvodu
zdravotního hendikepu. Prvotním
impulzem, proč začít nabízet práci těmto
lidem, byl projekt realizovaný s podporou
Evropské unie zaměřený právě na
rozvoj sociálního podnikání. V roce
2010 jsme tak nabídli zaměstnání třem
redaktorům. A dnes už zaměstnáváme
celkem sedm lidí s různými zdravotními
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omezeními. Osobně mě velice těší, že v
naší redakci mohou tito lidé pracovat.
Z nějakého důvodu neměli v životě
takové štěstí, mohu-li to tak nazvat, jako
většina z nás. Totiž že jsme zdraví. U nás
se snažíme respektovat jejich potřeby,
což redakční práce umožňuje. Dá se
totiž naplánovat. Naši zaměstnanci
si proto mohou přizpůsobovat svoji
agendu aktuálnímu zdravotnímu stavu.
A výsledky naší práce dokazují, že celý
tým funguje velice profesionálně. To
potvrzuje i řada ocenění, která jsme
v průběhu času získali.
Můžete je stručně představit?
Několikrát jsme byli oceněni v soutěži
Média na pomoc památkám, kterou
v yhlašuje Syndikát novinářů České
republiky, náš časopis PROPAMÁTKY
získal již dvakrát první místo za
grafické zpracování i svůj obsah v
soutěži Zlatý středník. Výroční zpráva
Institutu zvítězila v soutěži Fóra dárců
nesoucí název Být vidět. Každé takové
ocenění potěší celý tým a potvrdí, že
jdeme správným směrem a že naše
práce má smysl.
Z jakých zdrojů financujete provoz
organizace?
Rozpočet tvoří jak vlastní příjmy,
např. z pořádání konferencí, tak

státní příspěvky na zaměstnávání
hendikepovaných. Čas od času se nám
podaří získat dotaci či jiný příspěvek,
což je milé, ale úhrady pravidelných
provozních nákladů takto financovat
nelze. Proto spolupracujeme s
odbornými firmami, které pravidelně
nebo jednorázově podporují naši práci.
A začínají nám přispívat také naši
čtenáři a příznivci formou dobrovolných
finančních darů.
Co Vás osobně přivedlo k této práci?
Moje profesní cesta se mohla ubírat
vlastně úplně jiným směrem. Vystudoval
jsem ekonomii na Vysoké škole
ekonomické v Praze a mnoho mých
přátel tak nyní pracuje v bankách,
pojišťovnách, stali se auditory nebo
obchodují na burzách. Já jsem již v
průběhu studia zjistil, že něco takového
by mě netěšilo. Současně jsem se
zajímal o architekturu, o rozvoj regionů
a sídel. Po ukončení studia jsem
dostal nabídku pracovat jako grantový
specialista v oblasti památek. A to byl
asi ten hlavní impulz, kdy se propojilo
mé vzdělání a dlouhodobý zájem. Při
té práci jsem poznal krásné historické
domy v centru Prahy, seznámil se s
mnoha milými lidmi – majiteli památek.
Získal jsem první praktické zkušenosti

v oblasti péče o památky. Obzor jsem
si pak rozšířil dalším studiem a v
roce 2007 založil obecně prospěšnou
společnost Institut pro památky a
kulturu. Nakonec se mi pro vedení
organizace hodí i mé ekonomické
vzdělání. Obor památkové péče je navíc
velice pestrý. Stále se učím novým
věcem, stále poznávám zajímavé lidi.
Můžeme nějak definovat pojem
„kulturní památka“?
Jedná se o nemovitosti nebo i movité
věci, které jsou významnými doklady
historického vývoje, životního způsobu
a prostředí společnosti od nejstarších
dob do současnosti. Jde o výsledek
tvůrčích schopností a práce člověka
z nejrůznějších oborů lidské činnosti.
Kulturní památkou se mohou ale stát
například i stavby, které mají přímý
vztah k významným osobnostem
nebo historickým událostem. Kromě
jednotlivých staveb či objektů lze ovšem
chránit i celá území, což jsou zejména
historická centra měst a vesnic.
Jak si Česká republika stojí v péči
o kulturní památky v porovnání se
sousedními zeměmi?
Naše země je na památky nesmírně
bohatá, registrovaných jich máme více
než 40 tisíc. Péče o kulturní dědictví
je u nás na velice dobré úrovni a v
rámci Evropy se rozhodně nemáme
za co stydět. Naopak. Co je ovšem
potřeba zlepšovat, tak to je dialog mezi
zúčastněnými stranami, tedy majiteli,
odborníky v oblasti památkové péče,
architekty, řemeslníky nebo stavebními
firmami. Stále se máme co učit ve
způsobech využívání historických
staveb. Jde především o to, aby byly
zachovány jejich hodnoty. Současně je
ale potřeba se snažit o jejich smysluplné
a ohleduplné konverze, tzn. hledání
nového obsahu. Aby se z nich nestávaly
jenom a pouze skanzeny. Často v tomto
úkolu úspěšně pomáhají neziskové

organizace.
Můžete to přiblížit na konkrétním
projektu?
Raději než v ybírat jeden projekt či
stavbu bych rád poukázal na pestrost, se
kterou se díky neziskov ým organizacím
pečujícím o památky setkáváme. V
České republice existuje několik set
aktivních organizací, které se rozhodly
přispívat k záchraně našeho společného
kulturního dědictví. Může se jednat
o drobnou architekturu, jako jsou
smírčí kříže, boží muka nebo kapličky.
Mnoho spolků se věnuje záchraně
varhan, konkrétních kostelů nebo
jejich souborů. Stále větší zájem ale
získávají také památky průmyslového
dědictví, jakými jsou například továrny,
pivovary, mosty, vodojemy, mlýny, věže
či komíny. Existují nadšenci do historie
železnice, kteří se starají o nádražní
budov y a lokomotiv y, další pak třeba o
tramvaje či jiné dopravní prostředky.
Nelze zapomenout na hrady, zámky a
tvrze nebo památky archeologie. Všem
lidem, kteří se z vlastní vůle a často s
vlastními prostředky takto angažují,
patří veliký obdiv a poděkování. Bez
jejich odhodlání by mnoho odkazů na
naši historii už dnes nebylo k dispozici.
Zachraňují totiž cenné doklady nejenom
pro nás, ale především i pro budoucí
generaci.
Jak je to s veřejnými sbírkami a
dalšími zdroji financování?
Hledání potřebných finančních
zdrojů na obnovu památek je práce
dlouhodobá. To, co se opraví, je potřeba
také udržovat. Peníze jsou zkrátka
třeba. Existují evropské, státní či
jiné veřejné formy podpory ve formě
dotací, o příspěvek je možné žádat také
soukromé nadace, firmy nebo dárce. A
právě rozvoji dárcovství se sami aktivně
věnujeme a podporujeme ho. Pořádáme
soutěž veřejných sbírek na památky s
příznačným názvem MÁME VYBR ÁNO,
kdy hodnotíme a oceňujeme úspěšné

v yhlašovatele sbírek na celém území
České republiky. Lidé u nás ročně dokáží
sami přispět na památky částkou 10
až 20 milionů korun, což není zásadní
částka, ale není ani zanedbatelná.
Záleží totiž na každém z nás, zda se
rozhodne a zapojí se, ať už jednorázově,
nebo opakovaně. Takovou příležitost
třeba nabízí také náš klub přátel – Klub
PROPAMÁTKY (klub.propamatky.info).
Pomáháte s fyzickou opravou
památek?
Jak jsem již uvedl, naše redakce je
sociální podnik, takže f yzicky na
památkách dlouhodobě pracovat
nemůžeme. Naším hlavním úkolem
je přinášet informace, šířit osvětu.
Sami jsme si však v rámci vlastního
teambuildingu stanovili tzv. Den
pro památku, kdy se jednou v roce
skutečně v ydáváme f yzicky pomáhat.
Pracovali jsme tak třeba v chotěšovském
klášteře nebo na historickém statku ve
Vlčkovicích.
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Kam byste nás pozval na výlet?
Odpovím nepřímo: Začtěte se do příběhů
památek, o kterých píší naši redaktoři
na portálu PROPAMÁTKY (www.
propamatky.info). Naleznete více než
tři tisíce článků, zpráv a rozhovorů, ale
také seznamy stovek organizací, které o
památky pečují na celém našem území.
Jsem přesvědčený, že si sami v yberete
takové místo, které rádi v budoucnu
navštívíte. A možná jich bude i víc.
Jaké je vaše přání a vzkaz pro
čtenáře?
Přeji si, aby projekty, které
připravujeme, pomáhaly obnovovat
kromě památek především vztah lidí
k nim. A pokud kdokoliv může pomoci
k záchraně třeba i drobné památky
finančně nebo třeba dobrovolnou prací,
ať to zkusí. Ten pocit za to stojí.
Přehled všech projektů Institutu pro
památky a kulturu je k dispozici na:
www.instituteu.cz
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hry k dispozici v suterénu kanceláří).
Cílem těchto turnajů je motivovat děti

Cílem těchto turnajů je motivovat děti
do života a odnést si nejen dary, ale také
vzpomínky.

8. ROČNÍK „ELIHO TURNAJE“
ROZZÁŘIL DĚTI NEJEN Z DĚTSKÝCH
DOMOVŮ

SMP CZ: Letos se v Bečově nad Teplou
uskutečnil již osmý ročník Eliho
turnaje pro děti z dětských domovů.
Děti si mohly zahrát fotbal, stolní
tenis nebo hokejbal. Do turnaje
se zapojily také děti z fotbalových
oddílů Start Karlovy Vary a Slavoj
Bečov nad Teplou. K velké radosti
organizátora celé akce Bohuše Eliáše
se děti ani chvíli nenudily, mohly se
svézt na harlejích a užít si spoustu
doprovodných programů.
První místo v kopané získal Dětský
domov v Plzni, stříbro si odnesl tým
z Dětského domova v Horním Slavkově
a bronz patřil týmu Dětského domova
v Dlažkovicích. Čtvrté místo získal
nováček turnaje, oddíl Start z Karlov ých
Varů, na páté pozici se umístil Dětský
domov Mariánské Lázně. Dětský domov
z Prahy obsadil krásné šesté místo a na
sedmé příčce se umístil další letošní
nováček, domácí Slavoj Bečov.

Celá akce se velmi zdařila a vyčarovala
úsměv u dětí. Velmi si toho vážíme a již
se těšíme na další ročník.

Z LOKTE DO KARLOVÝCH VARŮ
SMP CZ: divize 5: 12. srpna se kolegové
z divize 5 vydali společně na vodu
z Lokte do Karlových Varů.
Samotnému v yplutí předcházela
podvečerní návštěva hradu Loket.
Večerní program byl zakončen večeří
v restauraci Švejk a rozpravou nad
plavbou, která nás teprve čekala. Druhý

den ráno jsme se na lodích vydali po
proudu Ohře, která se lesnatým údolím
klikatí ke Karlovým Varům. Na líné vodě
byl až na občasné zabublání vody přes
hluboké kameny úžasný klid. Na řece
jsme byli téměř sami, zjevně díky tomu,
že byl nejchladnější den léta.
U Svatošských skal jsme se vylodili
a v restauraci se zahřáli jídlem. Vylezli
jsme na jeden ze žulových útvarů
Svatošských skal tyčících se nad řekou.
Rozhled byl vynikající zážitek, stejně
jako cesta zpátky dolů v crocsech
příkrým lesním svahem.

V plánu bylo více soutěží, z důvodu

Zbytek cesty do Karlových Varů plynul
otevřenou krajinou, klidnou vodou jen
s jedním bezpečným jezem. Byl tak
čas jen tak rozjímat, lelkovat, užívat
si občasného slunce a pozorovat okolo
plující zvědavé kachny nebo ledňáčky.

dřevěného altánu se sezením přes

SPORTOVNÍ HRY V SMS

OK Třebestovice: Ve dnech 10. -12.

SMS: Kolegové z SMS si v červnu
užili firemní sportovní hry. V sídle
společnosti v Banské Bystrici je ve
dnech 15. a 16. června čekal nabitý
program plný klasických i méně
tradičních sportovních aktivit…
Sportovních her se zúčastnilo přibližně
40 kolegů, kteří se navzájem utkali
v nohejbalu, volejbalu, stolním tenise,
lukostřelbě, paintballu a síly změřili
také v posilovně (ta je i mimo sportovní

nepříznivého počasí ale nakonec
nebylo možné je uskutečnit. Nejlepší
z nejlepších byli na závěr odměněni
medailemi, nohejbalové týmy získaly
poháry. V obou dnech ale samozřejmě
nešlo jen o sportovní v ýkony – k takové
akci patří i dobrá zábava a kvalitní
občerstvení, o které se starali v ybraní
kolegové - alias Grill mistr, Guláš mistr
a nenahraditelný Beer mistr! Za zmínku
určitě stojí také to, že kolegové z SMS
zvládli celou organizaci sportovních
her vlastními silami – od v ybudování
hřiště, občerstvení, zajištění ozvučení až
po improvizované ubytování
v kancelářích společnosti pro ty, kdo
museli dojíždět…

VODÁCKÝ VÝLET
června si kolegové užili společný
vodácký víkend na Vltavě. Za pěkného
počasí se v ydali na raf tech z Vyššího
Brodu do Českého Krumlova. Páteční
zastávku v rožmberském kempu v yužili
ke společnému opékání buřtů
a sobotní večer věnovali tanci v Českém
Krumlově.
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SPORTOVNÍ HRY OZDOBILA
VYSOKÁ ÚČAST
Skupina SMP: Na účastníky XIII.
letních sportovních her čekalo
symbolicky 13 novinek.
7.-8. září 2016 se zaměstnanci
společností Skupiny SMP setkali v
rakovnickém Tenis centru CAFEX, kde
se uskutečnil již XIII. ročník letních
sportovních her. Na středeční podvečer
byla pro účastníky připravena jedna
z několika novinek, a to míčová hra
kin-ball, kterou představila trenérka
české reprezentace Alice Paurová. Před
soutěžním dnem jsme se rozehráli,
ověřili si vědomosti ze světa sportu,
pochutnali si na skvělém jídle, griládách
a zatančili si při dobré muzice.

Ve čtvrtek ráno byly zahájeny soutěže v
sedmi sportech. Kromě těch tradičních
- tenis, stolní tenis, volejbal, beach
volejbal, badminton, squash a fotbal,
jsme vyzkoušeli novinku, a to kolíkovou
hru mölkky, která zúčastněné pořádně
„chytla“ a projevila se velká, pozitivní
soutěživost.
V rámci našich společných setkání se
snažíme dát příležitost organizacím,
které pomáhají lidem v tíživých
životních situacích. Pozvali jsme
Kuchařky bez domova, které se díky
svému kuchařskému umění profesně
začleňují do společnosti, a ochutnali
jejich vynikající sladkosti. Ceny
pro výherce vyrobila organizace
Lomikámen, která pomáhá lidem
s duševním onemocněním.
Děkujeme všem sportovcům za účast a
těšíme se opět za rok na viděnou! b
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ZÁŘÍ PLNÉ BAREV PŘIVÍTALO ŠKOLÁKY VE VEJPRNICÍCH
SMP CZ: U stavby Základní školy ve Vejprnicích se jednalo o provedení nástavby 3. nadzemního podlaží na
dvou učebních pavilonech, demolici a novou výstavbu stávajícího propojovacího pavilonu, opravu a rekonstrukci
prostor a technologií učebních pavilonů v 1. a 2. nadzemním podlaží. Účel užívání objektu zůstal stejný, i po
rekonstrukci slouží jako základní a mateřská škola. Cílem bylo zvýšení kapacity o jedenáct tříd, z nichž dvě jsou
uvažovány jako speciální. Základní škola má nyní osmnáct kmenových učeben.
Renovované budovy byly architektonicky sjednoceny s ostatními objekty základní a mateřské školy. Stavba
probíhala za provozu, kdy pouze po nezbytně nutnou dobu byl vždy jeden učební pavilon uvolněn, vystěhován
a po provedení stavebních a technologických prací
opět zprovozněn. To vyžadovalo velkou zodpovědnost
b
z hlediska zpracování plánu organizace výstavby tak, aby byly vždy a v každém okamžiku splněny veškeré
podmínky bezpečnosti všech uživatelů základní a mateřské školy.

