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STAVĚT
ZNAMENÁ TAKÉ UVAŽOVAT
O MĚSTECH, DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTUŘE, BYDLENÍ,
ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ...
ČASOPIS SPOLEČNĚ
PŘEDSTAVUJE STAVBY,
PŘINÁŠÍ INFORMACE
O PERSPEKTIVÁCH
A VÝZVÁCH STAVEBNÍHO
TRHU, ROZVOJI A SOCIÁLNĚ
SPOLEČENSKÝCH
TENDENCÍCH.
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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
když jsem v roce 2005 nastoupil do
SMP CZ jako vedoucí výroby Divize
vodohospodářských staveb, bral jsem
to jako novou profesionální výzvu,
jako další krok v mé kariéře. V té době
mě nenapadlo, že za 14 let budu psát
úvodník do časopisu skupiny.
Již 14 let jste součástí mého života
a já toho vašeho. S velkou většinou
z vás jsem se osobně potkal, máme
společné zážitky i projekty. Mám rád
týmovou práci. Nebavilo by mě být
nejlepší, kdybych toho nedosáhl
v týmu. Chyběla by mi sdílená radost
z úspěchu.
Asi před měsícem jsem se na jednom
kurzu potkal s několika novými lidmi.
Když jsme o přestávkách řešili, jaké
jsou naše profese, a já jim na fotkách
ukazoval naše projekty, každý z nich
alespoň jeden znal. V tu chvíli jsem si
uvědomil, že se naplnilo to, proč jsem
si vybral stavařinu jako svoji životní cestu. Chci dělat věci, které jsou
prospěšné, budu je moct ukazovat
svým dětem a budou z nich těžit další
generace. Jsem hrdý, že toho dosahuji
po vašem boku.
SMP CZ mám rád pro vztahy mezi lidmi, pro pocit, že tvoříme věci společně
a že každý je tu důležitý. V následujících letech bych rád pomohl všem
svým spolupracovníkům dosáhnout
stejného pocitu naplnění, jako to posledních 14 let SMP CZ nabídla mně.
Rok 2018 jsme uzavřeli a výsledky
prezentovali na Konferenci skupiny i
společnosti SMP CZ. Pojďme se podívat, co nás čeká v letošním roce.
Námořní pravidlo č. 5 pro zabránění
srážkám na moři říká:

„

KAŽDÁ LOĎ MUSÍ VÉST
NEPŘETRŽITÉ A ZODPOVĚDNÉ VIZUÁLNÍ A SLUCHOVÉ

POZOROVÁNÍ, DÁLE PAK POZOROVÁNÍ POMOCÍ VŠECH
DOSTUPNÝCH PROSTŘEDKŮ
PODLE PŘEVLÁDAJÍCÍCH
OKOLNOSTÍ A PODMÍNEK
TAK, ABY BYLO MOŽNO
PLNĚ ZHODNOTIT SITUACI
A NEBEZPEČÍ SRÁŽKY.“
Mám lodě rád, ale nejen proto si
myslím, že je dobré se tímto pravidlem řídit i v běžném životě.

„

STÁLE POZORUJME SVĚT,
VE KTERÉM ŽIJEME, A AKTIVNĚ REAGUJME NA ZMĚNY, KTERÉ ZPOZORUJEME.
KDYŽ NEBUDEME REAGOVAT
NEBO DÁVAT POZOR, PŘIJDE
SRÁŽKA.“
Znamená to být aktivní, odpovědní, samostatní a rozhodní. Svět se
zrychluje a my musíme být schopni
na rychlost reagovat
Stavební trh má potenciál k růstu.
Není neomezený, nečeká nás deset
pohodových let. Poskytne nám ale
prostor připravit se na další cyklický
pokles. To není nic, co by nás mělo
děsit. Je to naopak příležitost stát se
agilnější a více efektivní.
Prioritou v dalších letech pro nás
budou lidé a efektivita. Zaměříme se
na Orchestru, systém nejlepší praxe
VINCI. Budeme zdokonalovat naše
metody a sledovat korporátní strategii.
Osobně bych rád přenesl odpovědnost za rozhodnutí co nejblíž
k místům, kde se projevuje jejich dopad, tedy na nižší úrovně řízení. Kromě vyšších pravomocí to ale přinese
nové povinnosti a vyšší odpovědnost.
Naše práce je ovlivňována množstvím
faktorů, které se mnohdy chovají iracionálně nebo nepředvídatelně, a někdy

ani není možné vytvořit univerzální
postupy nebo pravidla. Proto je přijetí
osobní odpovědnosti za přidělené
úkoly tak důležité.
Jsem příznivcem řízení na základě
principů a hodnot. Rád bych vytvořil
tým lidí, kteří chtějí mít ze své práce
radost a cítí hrdost za realizované
projekty.
Lidé u nás oceňují vstřícnou atmosféru, a i pro mě je jedním z nejdůležitějších faktorů vlídného pracovního
prostředí. Neznamená to ale nízký
výkon a nejasnou odpovědnost.
Týmová práce neznamená jeden za
všechny a všichni za jednoho, naopak
jde o dokonalou souhru špičkových
individualit, které jsou schopné své
osobní ambice podřídit společnému
výsledku.
5 % zisku, samostatní, iniciativní
a odpovědní lidé, kteří jsou schopni se
rozhodovat v souladu s našimi cíli na
základě principů a hodnot. Atmosféra vzájemné důvěry a otevřenosti.
Respektovaný dodavatel dopravních a
vodohospodářských staveb a třeba i
projektů pro energetiku. To je společnost SMP CZ, jak ji vidím v roce 2025.
Pojďme letos udělat první kroky.
Těším se na spolupráci s vámi.

JAN FREUDL

VÝKONNÝ ŘEDITEL SMP CZ

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2019
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PROSPĚŠNÍ PRO LIDI A ŠETRNÍ
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

ČEHO DOSÁHLA SKUPINA VINCI V ROCE 2018?
   Xavier Huillard: Rok 2018 potvrdil, že jsme si jako dodavatel stavebních prací zvolili model, který nám umožňuje
   trvale růst a zároveň být rentabilní. Přestože trh na celém světě ovládala nejistota, podařilo se nám díky metodic    kému postupu dle strategického plánu dosáhnout vyššího obratu a lepších výsledků. Na pozadí stability našich
   služeb se rýsuje nový potenciál. Ten pramení z úsilí všech našich ziskových pracovišť, abychom byli při práci
   v terénu jedničkou a flexibilně reagovali na vývoj na trhu. Dynamika se také – na úrovni skupiny – odvíjí od našich
   společných cílů, tedy především snahy rozšířit naši síť v mezinárodním měřítku a urychlit politiku inovací.
   Za naším potenciálem rovněž stojí historicky silný management, jenž nám ve světě plném změn umožňuje
   odolávat i postupovat kupředu. To nás vede k neustálému rozšiřování našeho modelu, a to jak z hlediska
   zeměpisného, tržního a odborného, tak i z pohledu harmonizace našich specializací. Tím se potvrzuje nejenom
   silný potenciál, ale i solidní práce, která je za námi rok co rok vidět.

XAVIER HUILLARD

GENERÁLNÍ ŘEDITEL A PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA VINCI

„

VINCI PŮSOBÍ VE STOVCE ZEMÍ JAKOŽTO INVESTOR, STAVITEL
I PROVOZOVATEL STAVEB A INFRASTRUKTURY, A TAK SE ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM
PODÍLÍ NA PROMĚNĚ MĚST A ÚZEMNÍM ROZVOJI. PROTOŽE SE NAŠE SKUPINA
ZABÝVÁ TÉMATY JAKO MOBILITA, ENERGIE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VZÁJEMNÉ
SOUŽITÍ, HRAJE V ROZVOJI SOUČASNÉHO SVĚTA KLÍČOVOU ÚLOHU. JSME SI TÉTO
SVÉ ROLE VĚDOMI, A PROTO ZÁSADNĚ AKTUALIZUJEME SVÉ KNOW-HOW,
NABÍDKY A ŘEŠENÍ, ABY DRŽELY KROK S DOBOU. PŘITOM SE SNAŽÍME
PŘICHÁZET S INOVACEMI, COŽ JE PROSPĚŠNÉ NEJENOM PRO NAŠE KLIENTY, ALE
I PRO DALŠÍ ZAINTERESOVANÉ SUBJEKTY. NAŠICH 211 000 SPOLUPRACOVNÍKŮ
NÁM PŘINÁŠÍ NOVÉ PODNĚTY A ENERGII. REALIZACEMI A VYUŽÍVANÝMI
TECHNOLOGIEMI CHCEME SLOUŽIT LIDEM I ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ: PRVNÍM
BÝT UŽITEČNÍ A K DRUHÉMU ŠETRNÍ. SNAŽÍME SE TAK PŘISPÍVAT K TRVALÉ
UDRŽITELNOSTI, A PŘITOM ZŮSTAT SOUKROMÝM PARTNEREM, KTERÝ JE
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝ. “
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2019

JAK SE TATO STRATEGIE KONKRÉTNĚ PROJEVILA V OBOU OBLASTECH PŮSOBENÍ SPOLEČNOSTI VINCI? ZAČNĚME
KONCESEMI...
   Rok 2018 zůstane v prvé řadě silným rokem pro VINCI Airports, kde jsme měli několik velkých projektů s exter   ním růstem. V tomto sektoru se v současnosti ukazuje veškerý potenciál našeho modelu, podobně jako
   v minulosti při výstavbě dálnic. Na trhu, kde jsme před deseti lety měli jen okrajový podíl, jsme dnes jedním
   z největších světových hráčů a z hlediska soukromých firem skutečnou jedničkou. Ve velké míře za to vděčíme
   schopnosti využívat celou škálu našich odborností co se týče projektování, financování, realizace i provozu po   zemních zařízení. Tato pozice nám umožňuje posuzovat projekty komplexně a zároveň při tom být úzce propojeni
   s danými lokalitami, s nimiž jsme jako provozovatel v každodenním styku. Zmíněná kontinuita, koherence při
   využívání zdrojů, které jsou pro realizaci a dobré fungování infrastruktury nezbytné, ve spojení s uměním
   dohodnout se a vést dialog, je typickým rysem skupiny VINCI. Samozřejmě se tato charakteristika projevuje
   i v dálničních projektech, ve kterých jsme ve Francii aktérem nejdůležitějším a z mezinárodního hlediska
   významným. V této souvislosti bych rád poděkoval týmům z VINCI Autoroutes za profesionálně odvedenou práci
   během krize „žlutých vest“, kdy se příkladným způsobem podařilo zajistit kontinuitu veřejných služeb na
   francouzských dálnicích. Odhlédneme-li od takovýchto výjimečných událostí, dalším hmatatelným důkazem, že
   je naše práce efektivní a užitečná, je všemi uznávaná kvalita francouzských dálnic, do jejichž modernizace
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2019
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   každoročně investujeme velké částky. U všech silničních projektů je nutné, aby byly dlouhodobé. Model
   dlouho dobého plánování jsme v roce 2018 uplatnili i v dalších zemích. Při výstavbě a modernizaci dálnic
   v Německu, Rusku, Kanadě, Peru a Kolumbii jsme využili většinu z našich doplňkových kompetencí zaměřených
   na koncesní smlouvy a veřejné zakázky.

JAKÉ MÁ SKUPINA VINCI NA SVÝCH TRZÍCH DLOUHODOBÉ VYHLÍDKY?
   Růstový model rozvíjíme v době, kdy se ve světě staví jako nikdy předtím. Tento trend se projevuje ještě více
   tváří v tvář výrazným proměnám současné společnosti. To se týká nejen rozvoje měst, kdy za 15 let budou žít dvě
   třetiny obyvatel Země ve městech, a ambiciózních závazků v souvislosti s životním prostředím, kdy je třeba
   urychlit proměnu energetických zdrojů a stimulovat snižování uhlíkové stopy, ale také nových systémů a využití
   mobility… Všechny tyto proměny budou doprovázet výrazné investice do obnovy budov, dopravní infrastruktury,
   energetických a komunikačních sítí. Naše profesní know-how naprosto odpovídá době a nárokům, které lze
   v budoucnu očekávat. Projekty se vyznačují čím dál větší globálností a komplexností, veřejné rozpočty se ve
   většině zemí omezují a v této situaci je naší další výhodou i kombinace nejrůznějších služeb, které v rámci našeho
   skupinového profilu nabízíme. Abychom mohli držet krok se světem plným proměn, klademe větší důraz na
   inovace a transformaci naší vlastní společnosti. Digitální technologie již kompletně změnily náš způsob projekto   vání, výstavby a provozování staveb a silniční infrastruktury. V souvislosti s využíváním umělé inteligence
   a analyzováním velkých objemů dat se před námi otevírají nové obzory a například v oblasti provozování dálnic
   jsme do nové epochy již vstoupili. Máme před sebou celou řadu možností, jak vytvářet hodnoty, z nichž se
   v budoucnu mohou rozvinout nové ekonomické modely. Zamýšlíme se nad nimi například v naší laboratoři pro
   budoucí technologie Leonard.

JAKÁ TENDENCE SE PROJEVILA KONKRÉTNĚ U VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK?
   Nejmarkantnější byl velký rozvoj energetického sektoru VINCI Energies, který se uchytil v nových lokalitách, jako
   např. ve Spojených státech amerických a Singapuru, a zároveň dál posiloval svou přítomnost na evropském
   kontinentu, zejména ve Skandinávii. Jak ze zaměření tohoto sektoru vyplývá, týkala se ho ve velké míře proměna
   energetických zdrojů a digitalizace. S tím souvisel velký růst na základě vnějších faktorů, který umocnil běžný
   organický růst. Rok 2018 rovněž přinesl rozvoj společnosti Eurovia. Ta zaznamenala na svých klíčových trzích, ze   jména ve Francii, stabilní organický růst. Dále posílila své postavení v Kanadě a v USA realizovala významnou
   akvizici, díky které se její velikost v této zemi zdvojnásobila. Skupina VINCI Construction kladla především důraz
   na zlepšení rentability a ve Francii potvrdila svůj opětovný vzestup po období ekonomického napětí, kdy se
   snažila svůj model přizpůsobit tržnímu vývoji. Naše stavební firmy rovněž zaznamenaly dobré výsledky v rámci
   velkých projektů, ve specializovaných oborech Soletanche Freyssinet, jakož i v Oceánii a Africe.

JAKÉ JSOU PROGNÓZY NA ROK 2019?
   Co se týče koncesních smluv, měl by kontinuálně narůstat provoz v rámci VINCI Airports, nicméně v menší míře
   než v roce 2018, protože se růst bude počítat od vyššího základu. K začlenění londýnského letiště Gatwick by
   ostatně mělo dojít v prvním pololetí. Rozvoj dopravy na dálničních sítích VINCI Autoroutes by měl, nenastane-li
   nějaká výjimečná situace, korespondovat s vývojem francouzské ekonomiky. V rámci smluv na veřejné zakázky
   můžeme na základě četných objednávek očekávat ve všech oblastech pozitivní vývoj obratu, a to se srovnatel   ným složením. Obrat bude navíc těžit z celoroční integrace nedávných akvizic, zejména na mezinárodní úrovni.
   Prioritou zůstane snaha o zlepšování marže.
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2019

JAK BYSTE DEFINOVAL PROJEKT VINCI VE SVĚTĚ PLNÉM PROMĚN?
   Nesnažíme se pouze proměnám přizpůsobit, ale chceme se na nich v maximální možné míře také podílet, a to
   tak, aby to bylo pro příslušné lokality a jejich obyvatele přínosné. Naším velkým cílem je projektovat, stavět,
   provozovat a udržovat města tak, aby se v nich lépe žilo, aby byl na komunikacích plynulejší provoz, aby se
   výrobní a pracovní místa stala lidštější, a přitom se co nejméně čerpalo ze zdrojů, které na planetě nelze obnovit.
   Tuto svou ambici v praxi realizujeme tak, že využíváme veškerý náš inovační potenciál a zcela si uvědomujeme
   zodpovědnost, kterou jako velká skupina máme. Z tohoto důvodu si všechny podniky VINCI v naší společné
   deklaraci daly závazky týkající se všech sfér našeho působení, tj. oblasti sociální, environmentální i společnostní.
   V roce 2019 chceme tyto závazky ještě posílit, a to především tím, že si stanovíme nové ambiciózní cíle v oblasti
   snižování negativních dopadů na životní prostředí do roku 2030. Stručněji řečeno: chceme dosáhnout trvalého
   růstu v trvale udržitelném světě, a proto musí být vize našeho budoucího působení globální. Tak zajistíme skupině
   VINCI dlouhodobou stabilitu.

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2019
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REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY
NÁRODNÍHO MUZEA
PRŮMSTAV

Budova Národního muzea je jedna z nejdůležitějších a nejmilovanějších staveb
českého národa, která spolu s ním prošla veškerými historickými událostmi jeho
novodobé historie. Jedná se o národní kulturní památku, která byla na seznam zapsána
jako jedna z prvních. Proto se k rekonstrukci této budovy přistupovalo s maximální
ohleduplností a při realizaci se vycházelo ze schválené projektové dokumentace
a závazných stanovisek památkové péče.

INVESTOR:
Národní muzeum, Václavské náměstí
1700/68, 115 79 Praha 1
ZHOTOVITEL:
sdružení M-P-I
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HISTORIE VZNIKU NÁRODNÍHO
MUZEA
Národní muzeum jako instituce bylo
založeno slavnostním provoláním
zemské šlechty dne 15. dubna 1818.
Sbírky exponátů byly zpočátku shromažďovány v minoritském klášteře
sv. Jakuba na Starém Městě a v soukromých bytech a palácích. Prvním
stálým sídlem muzea se stal roku
1819 Šternberský palác na Hradčanech. Roku 1840 vypracoval František
Palacký návrh na zbudování novostavby muzea jako střediska vědy
a kultury, které mělo být postaveno
pod názvem Francisceum na Smetanově nábřeží. Tento projekt, vůbec
první návrh muzejní novostavby u nás,
ale nebyl realizován. Muzeum se tedy
stěhovalo v roce 1846 do Nostického paláce Na Příkopě. Tento nevelký
objekt brzy nestačil pojmout rychle
se rozrůstající sbírky. Proto Zemský
výbor roku 1865 požádal pražskou

městskou radu o přidělení stavební
parcely na Karlově náměstí o ploše asi
1 200 m². Radním se tento plán nelíbil
a teprve až v roce 1876, po návrhu
Fr. L. Riegra, darovala městská rada
pro novou muzejní stavbu pozemek
na horním konci Václavského náměstí,
nad právě bořenou Koňskou branou,
o celkové ploše 13 598 m2.
15. listopadu 1883 byl vypsán veřejný
konkurs na návrh nové muzejní budovy. Soutěžní porota, ve které zasedal
mimo jiné také architekt Josef Hlávka,
vybrala projekt, jehož autorem byl
Josef Schulz. Schulzův návrh zaujal
především ideou ústředního slavnostního panteonu. Profesor Schulz byl
jmenován ředitelem stavby, která měla
být hotova za čtyři roky. Jeho honorář
za celou práci měl činit 3 % veškerých
plánovaných nákladů na stavbu, tedy
53 500 zlatých. Stavební náklady byly
odhadovány na 1 740 000 zlatých. Ve
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2019
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které byly v rámci rekonstrukce zastřešeny
prosklenou konstrukcí. Tím vznikly dva
velkoprostorové výstavní sály. Prosklená
konstrukce střechy dvoran byla navržena
tak, aby zastřešení nebylo z dálkových
pohledů viditelné. Stropy jsou vesměs
realizovány jako valené klenby do ocelových nosníků, zastřešení bylo provedeno
dřevěným krovem a břidlicovou střechou.
Dřevěný krov se upravoval tak, aby tvar
střechy odpovídal původnímu tvaru. Byla
zrušena mansardová nástavba střechy
kanceláří, které byly zbudovány ve
30. letech 20. století z důvodu nedostatku
místa v budově. Původní břidlicová krytina
byla kompletně odstraněna a nahrazena novou břidlicí ze Španělska. Původní
měděné prvky střechy byly repasovány,
některé nahrazeny. Bylo provedeno zlacení
zdobných prvků.
Pro veřejnost byla historická budova
Národního muzea uzavřena od 8. července
2011 z důvodu náročných příprav na rekonstrukci. 15. dubna 2015 došlo k podpisu smlouvy se sdružením M-P-I Národní
muzeum složeným z firem Metrostav,
PRŮMSTAV a IMOS Brno. 20. dubna 2015
došlo k předání staveniště.

skutečnosti pak dosáhly výše asi 2 miliónů
zlatých.
Dne 27. června 1885 bylo vydáno povolení
ke stavbě. Ta se ihned rozběhla. Již
20. července se začalo s kopáním základů
a do 15. listopadu byl úplně vyzděn suterén. Následujícího roku dosáhla stavba ke
korunní římse a na zimu byla provizorně
zastřešena. V dubnu 1887 bylo započato
s osazováním kamenné korunní římsy
a v průběhu roku byla budova zakryta
definitivní střechou. V roce 1888 byla
dokončena stavba hlavní kopule, bylo osazeno hlavní schodiště a sochy, realizovaly
se štukatérské a malířské práce.
Roku 1888 měla být stavba dokončena,
ale došlo ke zdržení z důvodu nezvykle
nepříznivého počasí. Dokončovací práce
trvaly až do počátku roku 1890. Poté
nastalo stěhování sbírek a 18. května 1891
se konalo slavnostní zpřístupnění nové
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budovy Muzea Království českého.
Počátkem 90. let se upravovalo bezprostřední okolí budovy na veřejný park. Spor
mezi architekty Schulzem a Hlávkou
o umístění jezdeckého pomníku svatého
Václava byl v roce 1893 rozhodnut ve
prospěch Josefa Hlávky a jeho varianty –
pomník nebyl umístěn na muzejní rampu,
ale samostatně na Václavském náměstí.
Již po několika letech od otevření budovy
bylo zřejmé, že ani tento obrovský palác
nestačí rostoucím potřebám muzea.

PROVÁDĚNÍ REKONSTRUKCE

Po dobu své existence památka neprošla
celkovou rekonstrukcí, prodělala pouze
několik oprav většího rozsahu. Byly to
rekonstrukční stavební práce po zásahu
budovy leteckou pumou za 2. světové
války, oprava fasády rozstřílené při okupaci

Československa v roce 1968 a stabilizace
objektu po poklesu severovýchodní věže
způsobeném výstavbou metra v 70. letech
20. století.
Hlavním cílem rekonstrukce této památky bylo prodloužení její životnosti,
zabudování moderních prvků
21. století, navrácení původního
vzhledu budovy a rozšíření výstavních
prostor. Historická budova byla propojena s novou budovou Národního
muzea spojovací chodbou.
Historická budova Národního muzea je
masivní zděnou konstrukcí se třemi nadzemními a dvěma podzemními podlažími,
z toho druhé podzemní podlaží nepokrývá
celý půdorys objektu. Pod touto úrovní
jsou lokálně umístěny původní větrací
kanály, které byly využity pro rozvody
technického zařízení. Objekt má tvar obdélníku. Uvnitř dispozice jsou dvě dvorany,

Práce byly zahájeny pasportizací a ochranou uměleckých prvků. Každý historický
prvek měl svoje identifikační číslo
a kartu a byl na něj zpracován restaurátorský záměr. Historické prvky,
u kterých to bylo možné, byly odstrojeny
a převezeny do restaurátorských dílen.
V budově během rekonstrukce musely být
dodržovány příznivé klimatické podmínky,
které byly pečlivě monitorovány.
Jedny z nejnáročnějších restaurátorských prací probíhaly v panteonu,
který patří mezi nejcennější prostory
Národního muzea. Jedná se o jednu
z nejvíce zdobených místností přesahující
přes dvě podlaží. Panteon je vyzdoben
štukovými profily, zlacenými a kamennými
prvky, umělými a přírodními mramory.
Velkoplošné malby v lunetách panteonu
znázorňují výjevy z české historie. Na obrazech je zaznamenáno povolání Přemysla
Oráče k vládě, předkládání děl Jana Amose
Komenského městské radě v Amsterodamu, dokončování překladu Písma svatého
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2019
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svatým Metodějem a zakládání pražské
univerzity Karlem IV.
Panteon je zaklenutý kopulí z malovaného
skla. Během restaurátorských prací bylo
zjištěno poškození malby lunety s obrazem od Václava Brožíka vlivem dlouhodobého zatékání. Tato malba musela být
strukturálně zajištěna, sejmuta a po sanaci
a odsolení klenby navrácena zpět. Náročnou restaurátorskou prací bylo malování
17 000 m2 podhledů stropů.
Dalšími objemnějšími pracemi bylo
restaurování původních vlysových podlah,
fasády budovy včetně oken a repase 368
původních zdobených dveří. U fasády byla
odstraněna tmavá patinace provedená
v 70. letech minulého století. Fasáda tím
získala původní vzhled ve světlých odstínech pískovce. Ve fasádách je umístěno
na půl tisíce historických oken. Okna do
dvorních fasád se restaurovala na místě.
Uliční okna bylo nutné demontovat
a odvézt do dílen k náročným úpravám.
Stavba byla vzhledem ke své velikosti a umístění logisticky komplikovaná.
Přesun materiálu byl zabezpečen dvěma
věžovými jeřáby. Jeden byl vysoký 80 m
se 70 m dlouhým ramenem a obsáhl větší
část půdorysu historické budovy. Jeřáb byl
umístěn v západní dvoraně a byl založen
na mikropilotách. Druhý, menší věžový
jeřáb, stál vně objektu u ulice Vinohradská
a obsluhoval výstavbu spojovací chodby
a vestavby ve východní dvoraně. Materiál
se do stavby navážel z ulice Mezibranská
přes Čelakovského sady nebo z ulice
Vinohradská. V místech, kde nebylo možné použít věžové jeřáby, se využívala
k čerpání betonových směsí čerpadla
s potrubím a přesun materiálu byl
prováděn ručně. Z budovy bylo během
bouracích prací vyvezeno více než
20 000 t suti a stavebního odpadu.
V rámci rekonstrukce uvnitř budovy se
prováděly restaurátorské práce, rozvody
technického zařízení, konstrukce podlah,
vestavby monolitických výtahových
šachet, výtahů a provozního schodiště,
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výstavba nového salónku se skleněnou
podlahou ve věži nad panteonem, vestavba ve východní dvoraně, jejíž součástí je
parkoviště pro zaměstnance muzea, a propojovacích schodišť se spojovací chodbou.
Spojovací chodba mezi historickou
a novou budovou bude součástí expozičních ploch. Konstrukčně se jedná
o železobetonový monolitický tubus
realizovaný v hloubené jámě. Tloušťka jeho
stěn se pohybuje od 0,6 po 1 m. Před realizací spojovací chodby bylo nutné provést
náročné přeložky kabelovodů vedoucích
pod Vinohradskou ulicí. Spodní úroveň
konstrukce spojovací chodby se nachází
9-12 m pod úrovní terénu. Z toho důvodu
bylo zapotřebí provést statické podchycení mělčích základů objektu východního
křídla mikropilotami. Při realizaci byla
zjištěna komplikovaná geologie podloží.
Pod únosnými křemenci se již v malých
hloubkách vyskytovaly zvětralé břidlice.
Vzhledem k předpokládanému návratu
tramvají do Vinohradské ulice byla na
spojovací chodbě provedena vibroizolace.
Během realizace zemních prací byl proveden archeologický průzkum, při kterém
byly nalezeny základy hradeb v horní části
náměstí.
Část budovy byla slavnostně otevřena
v říjnu 2018 ke stému výročí vzniku
Československé republiky. Zájem veřejnosti o tuto stavbu byl úžasný
a z ohlasů bylo patrné, že Češi byli rádi,
že se jim tento novorenesanční skvost
v horní části Václavského náměstí vrátil
a mohou ho opět obdivovat i z interiéru.
Na konci února letošního roku proběhla
kolaudace zbylé části budovy a 1. března
se Národní muzeum ve své plné kráse
opět otevřelo veřejnosti.

strana 09 Národní muzeum se otevírá veřejnosti
strana 12 Hlavní vstup do historické budovy
strana 13 Pohled z Václavského náměstí
strana 14 Oslavy 100 let vzniku Československa
strana 14 Nové prostory expozice
strana 14 Pohled z kopule panteonu
strana 16 Nový salónek se skleněnou podlahou ve věži panteonu
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BYTOVÉ DOMY NA BŘEHU VLTAVY
PRŮMSTAV

PRŮMSTAV realizuje monolitické konstrukce bytových domů RIVER PARK
v Praze-Modřanech. V několika etapách, v sousedství golfového hřiště a Vltavy,
postupně vznikne sedm nadstandardních bytových domů a mezi nimi velkorysé parky,
hřiště, pěstěné trávníky i louky lemující biokoridor přírodního potoka.

První fáze, ve které se provádějí monolitické konstrukce, se skládá
z novostavby dvou bytových domů
s 12 a 14 nadzemními a 3 podzemními podlažími se společným suterénem. V nadzemní části jsou umístěné bytové jednotky, v podzemních
podlažích se nacházejí garáže.
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Hlavní nosná konstrukce objektu je
provedena z monolitického železobetonu. Podzemní podlaží
o půdorysu cca 50 x 100 m, kde jsou
umístěné garáže, jsou sloupového
systému s obvodovými stěnami.
Nadzemní patra o půdorysu cca
34 x 40 m jsou navržena ve stěnovém
systému. Přechodová deska mezi
těmito systémy je umístěna nad
1. podzemním podlažím.
Objekt je rozdělen dilatacemi na tři
samostatné celky – objekty F, G
a spojovací krček. Z důvodu přerušení
přenosu vibrací do vrchní obytné části
je u objektu F řešeno odříznutí vrchní
stavby od spodní. To je provedeno
na úrovni -0,450, kde je mezi vrchní
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a spodní část vložena vibroizolace.
Založení je realizováno na pilotách.
Zajištění stavební jámy je provedeno
svahováním. Území je chráněno protipovodňovými opatřeními až do úrovně
100leté vody.

„

UŽÍVÁME SI NADSTANDARDNÍHO PROSTORU
KOLEM STAVBY, TO SE MOC
ČASTO NEVIDÍ. V SOUČASNOSTI SE DOSTÁVÁME
DO KOMPLIKOVANÉHO
PŘECHODU MEZI SUTERÉNY
A NADZEMNÍMI VĚŽEMI,
KDE POMOCÍ STĚNOVÝCH
PRŮVLAKŮ PŘECHÁZÍME ZE
SLOUPOVÉHO SYSTÉMU DO
STĚNOVÉHO. SITUACI DÁLE
V TÉTO ÚROVNI KOMPLIKUJE ULOŽENÍ JEDNÉ VĚŽE NA
VIBROIZOLAČNÍCH LOŽISCÍCH A OSOVÉ POOTOČENÍ
DRUHÉ VĚŽE. DALŠÍ VÝZVOU

BUDE REALIZACE POHLEDOVÝCH STĚN V CHODBÁCH
A VYJASNĚNÍ VZHLEDU
POHLEDOVÉ STĚNY S ARCHITEKTY,“ ŘÍKÁ HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ MILAN PETRLÍK
A POKRAČUJE: „NYNÍ ZAČÍNÁME NA STAVBĚ TESTOVAT
PROGRAM PRO DIGITALIZACI VÝSTAVBY DIGITALSITE. ZATÍM SE JEVÍ JAKO
DOBRÝ POMOCNÍK, KTERÝ
NÁM POMŮŽE ŠETŘIT ČAS
A ZPŘEHLEDNÍ AKTUÁLNÍ
SITUACI NA STAVBĚ.“
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HOKEJBALOVÁ HALA A ATLETICKÉ HŘIŠTĚ
V DOBŘANECH
SMP CZ

Společnost SMP CZ realizovala rozsáhlou přestavbu sportoviště v Dobřanech na jižním
Plzeňsku. Jedná se o krytou hokejbalovou halu, teprve druhou v České republice.

Nedaleko místního vlakového nádraží
byl až donedávna škvárový atletický
ovál s hokejbalovým hřištěm uprostřed. Ke sportu ho využívali už jen
hokejbalisté. Kvůli absenci akustických zábran byl prostor často velkým
zdrojem hluku, na který si lidé v okolí
stěžovali. Navíc zde nebylo ani vyhovující zázemí pro sportovce.
Hokejbal má v Dobřanech velkou
tradici. Klub slaví skvělé výsledky
a sbírá významné úspěchy. Proměna
areálu byla proto zaměřena především
na jeho rozvoj. Dnes je staré hřiště už
minulostí. Byla vybudována tribuna,
střídačky, zázemí a střecha.
Nový objekt hokejbalové haly se
nachází na severní hranici areálu
v blízkosti ulice Sportovní. Až 50 sportovců a členů jejich realizačních týmů
zde může sledovat 240 sedících
a 80 stojících diváků. Hala nemá stěny, a tak ji sportovci berou stále jako
venkovní s tou výhodou, že mohou
hrát i v dešti.
Architektonické řešení využívá svažitosti terénu a zasazuje stavbu čás-
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tečně do země, a proto je do každého
patra umožněn vstup z terénu. Spodní
stavba je z vnějšku tvořená lícovaným
cihelným obkladem nebo přizdívkou,
horní stavba je naopak vzdušná, tvořená zámečnickou konstrukcí
a trapézovým plechem (střecha).
Stavba je dvoupodlažní. Spodní patro
tvoří herní plocha, komunikace, sklady,
technická místnost a zázemí atletického areálu a horní patro slouží jako
tribuna. Úroveň podlahy (hrací plochy)
v 1. nadzemním podlaží navazuje
v severozápadním cípu stavby na
úroveň ulice Sportovců, odkud je
také umožněn servisní vstup. Stavba
sklonem střechy a sklopením severní
fasády respektuje vnitřní diváckou
tribunu a hmotově vytváří kosý kvádr,
který optimálně využívá vnitřní prostor
a minimalizuje velikost stavby. Hlavní
vstup, který je na východní fasádě
u hlavního vstupu do areálu a především v blízkosti vstupu do šaten
sportovců, bezbariérově zpřístupňuje
spodní úroveň tribuny v 2. nadzemním
podlaží a přes schodiště sportovní
plochu v 1. nadzemním podlaží. Zázemí sportovního areálu má samostatný

vstup na východní fasádě u areálové
komunikace. Jižní fasáda umožňuje po
posunutí výkladců průhled na hrací
plochu, čímž je vytvořena venkovní
jižní tribuna na stání.
Ostatní menší stavební objekty,
tzn. nové parkoviště, atletický ovál
s tartanovým povrchem, multifunkční
hřiště pro míčové hry, pískové doskočiště, prostor pro vrh koulí
a další atletické disciplíny, jsou umístěny přibližně na místech, které
k tomuto účelu sloužily původně
a jsou připraveny pro další pravidelné
návštěvníky, zejména 500 žáků místní
základní školy. Prostor je samozřejmě
určen i ke sportovnímu vyžití široké
veřejnosti, a tak nechybí ani dětské
hřiště pro nejmenší s houpačkami
a prolézačkami.
Celý projekt, který spolufinancují
město Dobřany a Plzeňský kraj, je
zaměřen na vytvoření kvalitního sportovního zázemí a vyřešení problému
s hlukem. Díky pečlivým finálním
parkovým úpravám trávníku zmizí
prach z hlavní komunikace a zlepší se
životní prostředí v okolí.
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NOVÝ SILNIČNÍ MOST PŘES DUNAJ
SMS

Společnost SMS prováděla od června 2018 do dubna 2019 část spodní stavby mostu
Komárno-Komárom přes řeku Dunaj. Jednalo se o realizaci základů a pilířů P3, P4
včetně železobetonové části pylonů. Práce byly prováděny pro maďarskou
společnost Hídépítő.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTĚ

601,8 m

celková délka mostní konstrukce
a maximální rozpětí

20,40 m
šířka nadstavby

23,8 m
výška

118,24 m

výška mostního pylonu
ÚDAJE O STAVBĚ
OBJEDNATEL NA ÚZEMÍ
SLOVENSKÉ REPUBLIKY:
Slovenská správa ciest
OBJEDNATEL NA ÚZEMÍ MAĎARSKA:
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
PROJEKTANT NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ
REPUBLIKY:
DOPRAVOPROJEKT
PROJEKTANT NA ÚZEMÍ MAĎARSKA:
Pont-TERV
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Jedná se o nový jednopylonový zavěšený most se šesti podpěrami,
ortotropní mostovkou s dvěma otevřenými ocelovými hlavními nosníky.
Nadstavbu podepírají kompaktní
opory a pilíře. Ty stojí, kromě opory na
slovenské straně, na vrtaných pilotách.

ce pylonu byla budována postupně
směrem nahoru po jednotlivých
segmentech od úrovně D-10 až po
D-34. Celkem bylo použito 47,62 tun
výztuže a 951 m3 betonu. SMS realizovala železobetonovou část pylonu
po úroveň D-10.

Pilíř P3 je střední a nachází se
v korytě řeky Dunaj a zároveň ve
spodní části pylonu. Oproti ostatním
pilířům je výrazně mohutnější. Jeho
založení je řešeno vrtanými pilotami
o průměru 1,5 m. Základová deska je
tloušťky 4 m, šířky 17 m a délky 41 m.
Dolní masivní část 13,75 m vysoké
železobetonové stěny má průměrný
rozměr 7,17 x 39,17 m. Obě čela jsou
ukončena žulovým obkladem. Celkem
bylo realizováno na této podpěře 713
tun výztuže a 7 000 m3 betonu.

Základová deska levobřežního
krajního pilíře P4 v korytě řeky
Dunaj je tloušťky 2,5 m. V průběhu
výstavby byla stavební jáma uzavřena
štětovnicovou stěnou. Dolní masivní
část pilíře je 10,5 m vysoká železobetonová stěna s průměrným rozměrem
4,06 m x 23 m. Obě čela jsou ukončena žulovým obkladem.
Horní štíhlejší stěna pilířů o výšce
5,05 m podpírá mostní trám na podložiskových bločcích. Ve střední části
jsou tyto stěny vylehčeny půlkruhovým otvorem. Vedle ložisek se na
každé straně nachází kotevní šachta
pro táhla přenášející záporné reakce
mostu. Celkem bylo použito 166 t
výztuže a 1 617 m3 betonu.

Ocelový pylon pilíře P3 je
z masivního dříku. Jeho konstrukce
je umístěna na proudní straně pilíře.
Jeho celková výška nad horní rovinou
základové desky stěny spodní stavby
je 118,24 m. Tato ocelová konstruk-
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prvků pylonu, kterou realizovala firma
MC-Slaný. To znamenalo provádění
prací nad sebou. Denně probíhalo
odevzdávání a přebírání stavebních
prostor tak, aby každý zhotovitel
pracoval bezpečně a byl minimálně
omezován ve své práci.

Betonáž celého dříku spodní části pilíře P3 si z důvodu náročnosti
a kapacitních možností betonárky
vyžádala rozdělení etapizace budování
dříku pilíře na maximální výšku záběru
2,75 m v pěti etapách, řádově cca
600 m3 na etapu. Horní části pilíře se
rovněž rozdělily na dvě etapy betonáže po výškách 3,3 m. Osazení podložiskové desky o váze 2 x 3,32 t
do přepracované konstrukce dříku
pilíře s přesností na 2 mm bylo velmi
komplexní operací.
Práce se realizovaly za vysokého fyzického nasazení a profesionality celého mladého realizačního týmu SMS.
Práce doprovázelo velmi nepříznivé
počasí s častými nárazy větru nad
12 m/s. Vzhledem k velikosti konstrukcí byly materiály přesunovány ve
výškách, což vyžadovalo dodržování
mimořádných a specifických podmínek BOZP. V průběhu celého stavebního procesu budování konstrukce pilíře
P3 byla prováděna montáž ocelových
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2019

„

REALIZACE TĚCHTO
KONSTRUKCÍ SI VYŽÁDALA
NĚKOLIK NÁROČNÝCH ČINNOSTÍ, KTERÉ JSME ŘEŠILI V
PRŮBĚHU VÝSTAVBY
V SOUČINNOSTI S OSTATNÍMI DODAVATELI. JEDNALO SE
ZEJMÉNA O BOURÁNÍ PILOT,
KTERÉ BYLY PŘEBETOVANÉ
PŘES SAMOTNOU ZÁKLADOVOU SPÁRU ŘÁDOVĚ CCA
O 3 M PŘI OBOU PILÍŘÍCH
P4 A P3, A TAKÉ O SKUTEČNOST, ŽE JSME SE NACHÁZELI V TOKU ŘEKY A JEJÍ BŘEHOVÉ ČÁRY,“ ŘÍKÁ MANAŽER
PROJEKTU JÁN BEDRICH
A DODÁVÁ :

„
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PRÁCE BYLY OMEZOVÁNY NEPŘETRŽITÝMI PŘÍTOKY VODY DO STAVEBNÍCH
JAM, ČÍMŽ SE REALIZACE
KOMPLIKOVALA. V JEJÍM
PRŮBĚHU ZASÁHLA TAKÉ
VYŠŠÍ MOC, CELKEM DVAKRÁT DOŠLO KE ZVÝŠENÍ
HLADINY DUNAJE O CCA
4 M. TO ZPŮSOBILO ZAPLAVENÍ STAVEBNÍ JÁMY P3
A ZPOMALENÍ SAMOTNÉHO
PROCESU REALIZACE. PRÁCE
NA PILÍŘI P3 SI VYŽÁDALY
VYSOKÉ NASAZENÍ, ČASTO
S PRODLOUŽENÝMI PRACOVNÍMI SMĚNAMI, NĚKDY I NOČNÍMI, ABYCHOM
MOHLI SPLNIT SMLUVNÍ
TERMÍNY.

JSEM RÁD, ŽE JSEM BYL
POVĚŘEN ŘÍZENÍM TOHOTO
PROJEKTU. JE TO PRO MNE
DALŠÍ ŽIVOTNÍ ZKUŠENOST,
KTEROU VYUŽIJI VE SVÉ
PROFESNÍ PRAXI. OSOBNĚ
CHCI PODĚKOVAT VŠEM
ZÚČASTNĚNÝM, KTEŘÍ
NÁM V PRŮBĚHU REALIZACE POMÁHALI A PŘISPĚLI K
ÚSPĚŠNÉMU DOKONČENÍ
ČÁSTI DÍLA,“ ZAKONČUJE JÁN
BEDRICH.

strana 21 Pohled z maďarské strany na slovenský břeh. Pilíř 3 –
realizace výztuže a bednění pilíře P3 ze zavěšených FB lávek ve výšce 13,75 m od základů
strana 23 Pohled na realizaci lešení a výztuže dříků pilíře P3
strana 23 Montáž bednění pilíře P3 – horní část. Pohled směr Maďarsko
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REKONSTRUKCE SILNIČNÍHO MOSTU V MOSTĚ
SMP CZ

V březnu společnost SMP CZ úspěšně dokončila betonáž nosné konstrukce
rekonstruovaného silničního mostu v Mostě, Rudolicích. Investorem je statutární
město Most. Rekonstrukce, která začala v létě loňského roku, spočívá v demolici
původního a výstavbě nového silničního mostu přes trojkolejnou elektrifikovanou
železniční trať, řeku Bílinu, místní pozemní komunikaci a cyklostezku z Mostu do
Chánova. Stavba je realizována ve sdružení se společností SILNICE GROUP a její
provádění je plánováno do července 2019. Investorem je statutární město Most.

Hlavní fáze rekonstrukce započala
demolicí původního mostu, kdy bylo
nejproblematičtější mostní pole nad
trojkolejnou elektrifikovanou tratí
postupně za výluk rozřezáno pomocí
diamantových lan a po polovinách
sneseno za pomoci pásového jeřábu s
maximální nosností 500 tun. Ostatní mostní pole byla demolována
konvenčně, za použití těžké bourací
techniky.
Pro zahájení výstavby vetknutých pilířů spodní stavby bylo nutné provést
záporové pažení v těsné blízkosti
provozované koleje. Po jeho zřízení
bylo zapotřebí upravit geometrickou
polohu koleje, a to pomocí strojní
podbíječky. Následovala betonáž
pilířů, kdy pilíře v blízkosti koleje byly
z důvodu minimalizace omezení na
trati zhotoveny jako prefabrikované
a osazeny do předem připraveného
kalichu základové patky.
Nová nosná konstrukce byla navržena
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jako monolitická předpjatá dvoutrámová konstrukce spojená s dvojicemi
obdélníkových pilířů vrubovými klouby. V místě nad tratí se však spodní
líc nosné konstrukce nacházel příliš
blízko trakčního vedení pod napětím.
Nebylo tedy možné navrhnout betonáž na pevné skruži s dřevěnými příhradovými ramenáty jako v ostatních
polích. Ve spolupráci s technickou
skupinou došlo k inovativnímu
návrhu: část nosné konstrukce
v poli nad tratí byla nahrazena
dvojicí skořepinových předpjatých
prefabrikátů, které vnějším povrchem kopírují navržený tvar nosné
konstrukce. Tyto prefabrikáty tak
mohly být vybetonovány na skruži
v bednění sousedního pole. Poté
byly pomocí jeřábu o maximální
nosnosti 350 t vyzvednuty a za
noční výluky přesunuty na připravené podpůrné věže umístěné po
stranách železnice. V další fázi,
kdy se betonovala celá mostovka

včetně zmonolitnění skořepin, se
mohlo bednění skořepin bez dalších úprav použít znovu, nyní pro
betonáž krajního pole. Při úspěšném použití předpjatých skořepin
došlo k minimalizaci rizik spojených
s pracemi nad živou trakcí a finální
betonáž nosné konstrukce mohla
probíhat již za plného provozu tratě
pod mostem. Zároveň se při tomto
postupu využívalo v maximální míře
kolektivní ochrany proti pádu z výšky.
Prefabrikáty byly již před montáží
opatřeny systémovým zábradlím PERI
PROKIT, které nad elektrifikovanou
tratí splňuje zároveň i funkci provizorní protidotykové ochrany.
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„

CELÝ PROJEKT S SEBOU
KVŮLI OBTÍŽNÝM PROSTOROVÝM PODMÍNKÁM NESE
SPOUSTU TECHNICKÝCH
ÚSKALÍ. KDYŽ SE VŠAK
ZAJÍMAVÝ NÁPAD PODAŘÍ
TECHNICKY DOTÁHNOUT DO
ZDÁRNÉHO KONCE, MŮŽOU
SI VŠICHNI ZÚČASTNĚNÍ
BEZPEČNĚ A BEZ ZBYTEČNÝCH NÁKLADŮ PORADIT
I S PŘEDEM TÉMĚŘ NEREALIZOVATELNÝM ZADÁNÍM.
CELÝ REALIZAČNÍ TÝM SI
Z TOHOTO PROJEKTU ODNESE SPOUSTU ZKUŠENOSTÍ
DO DALŠÍCH ZAKÁZEK,“
ŘÍKÁ HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ
MARCEL NÁVOJSKÝ.

strana 25 Demolice původního mostu
strana 27 Montáž prefabrikátů, betonáž nosné konstrukce
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ÚDRŽBA A OPRAVY VÍCE NEŽ 170 MOSTŮ
V PLZNI A PLZEŇSKÉM KRAJI
SMP CZ
V průběhu roku 2018 společnost SMP CZ prováděla v rámci zakázky pro Ředitelství
silnic a dálnic ČR opravy a údržbu 171 mostů na šesti komunikacích I. třídy na území
Plzeňského kraje a města Plzně.

Zakázka zahrnovala provedení velmi
důležitých a před zimním obdobím
pro bezpečnost nezbytných prací.
Její součástí bylo zajištění fyzických
kontrol a následně oprav a údržby více

než 360 mostních ložisek, v souhrnu
téměř 1 km mostních dilatačních
závěrů, více než 7,5 km mostních
zábradlí, 10 km svodidel, přibližně
17 tisíc metrů čtverečních říms

a chodníků, 300 dopravních značek
nebo krajnic na předpolích mostů.
Práce byly průběžně podrobně dokumentovány a odevzdány objednateli
v požadovaném rozsahu i kvalitě.
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LÁVKY PRO PĚŠÍ PROPOJUJÍ SLOVÁCKÉ
NÁMĚSTÍ SE SÍDLIŠTĚM OLŠAVA
V UHERSKÉM BRODĚ
OK Třebestovice

Společnost OK Třebestovice se podílí na výstavbě dvou lávek pro pěší v Uherském
Brodě. Obě lávky jsou téměř identické. První z nich, dokončená loni v létě, překonává
řeku Olšavu. Druhá přemosťuje silnici I/50 a bude dokončena letos v květnu.
Stavba začala v dubnu 2017 a v lednu 2019 byla úspěšně ukončena.

Předmětem zakázky je výroba a montáž kompletních ocelových konstrukcí
lávek, provedení protikorozní ochrany
a dodávka mostních ložisek a dilatačních závěrů. Lávky, které se nachází
v intravilánu obce Uherský Brod,
převádějí cyklisty a pěší. Jejich světlá
šířka je 3,5 m. Kvůli délce hlavního
pole, překonávajícího řeku Olšavu,
respektive silnici I/50, je zvolena
zavěšená nosná konstrukce lávky.
Lávky jsou směrově a výškově v přímé
se stoupajícím konstantním sklonem.
Výškově i směrově navazují na navrhovanou cyklostezku v předpolích.
NOSNÁ KONSTRUKCE LÁVEK
Jedná se o spojité zavěšené lávky
o dvou polích o rozpětí 48 a 13 m. Hlavní
nosník je ocelový, plnostěnný svařovaný, uzavřeného průřezu. Mostovka je
tvořena horní pásnicí trámu, po jeho
stranách je vynášena konzolami. Trám
je zavěšen na pylonu. Ten je tvořen
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dvojicí ocelových stojek obdélníkového průřezu 500 x 1 000 mm,
které jsou ve vrcholu spojeny ocelovým průvlakem průřezu
700 x 1 000 mm. Na vrcholu pylonu
jsou upnuta závěsná táhla, která vynáší hlavní pole 1. Ve vrcholu pylonu je
upnuto protitáhlo, které je kotveno do
trámu nad opěrou. Celkem šest táhel
je ocelových a uzavřených. Ve spodní
části pylonu jsou stojky spojeny ocelovým průvlakem průřezu
500 x 1 000 mm, který slouží pro
uložení nosné konstrukce na pilíři 2.
Na jedné opěře je nosná konstrukce uložena na kyvných ocelových
stojkách. Ty umožňují volnou dilataci
konstrukce v podélném směru a zároveň přenáší i tahové reakce od nosné
konstrukce do podpěry. Na pilíři 2 je
konstrukce uložena na dolním průvlaku pylonu prostřednictvím čepových
spojů. Na druhé opěře je nosná konstrukce uložena prostřednictvím hrn-

cových ložisek. Založení všech podpěr
je provedeno na vrtaných pilotách.
MONTÁŽ KONSTRUKCE LÁVKY
PŘES OLŠAVU
Konstrukce lávky byla na stavbu
dopravena v jednotlivých montážních
dílcích. Pylon byl rozdělen na dvě
stojky a spodní příčel, mostovka pak
na tři části. Jednotlivé části pylonu
byly uloženy na pracovní rošt a poté
byl pylon svařen do jednoho celku.
Zkompletovaný pylon se pomocí
textilních vazáků osadil mobilním
jeřábem na kotevní šrouby. Byla provedena rektifikace, ve správné poloze
byl pylon podlit a byly zabetonovány
kotevní šrouby. Následovala montáž
provizorních podpěrných konstrukcí
PIŽMO včetně montážních podlah
a hydraulických válců. Pomocí jeřábu
se osadily jednotlivé dílce mostovky.
První dílec se osadil na opěru 3 a na
bárku PIŽMO.
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Po výškové rektifikaci na bárce se
provedlo začepování mostovky na
pylonu. Poté se osadily zbývající dílce
mostovky, došlo k jejich výškové rektifikaci a svařování. Provedla se aktivace
kyvné stojky na opěře a její podlití, po
které následovala montáž závěsů
a jejich předpínání. Postupovalo se
v několika krocích tak, aby nedocházelo k výraznému jednostrannému
namáhání pylonu. V každém kroku
byla předepsaná hodnota vnesené
tahové síly v závěsu a předpokládané
odpovídající zkrácení závěsu.
První lávka je již půl roku v provozu,
nyní je v běhu výroba druhé. Její montáž bude probíhat v dubnu. Obě lávky,
na dohled od sebe, se tak stanou pěknou dominantou při průjezdu městem
Uherský Brod.

REALIZACE OPĚRNÉ STĚNY NA OBCHVATU
ŘEVNIČOVA
strana 29 Namontování ocelové konstrukce
strana 31 Montážní úhel

PREFA PRO

Společnost PREFA PRO bude v letošním roce dodávat na stavbu obchvatu Řevničova
ve Středočeském kraji prostorové, krabicové prefabrikáty pro opěrnou zárubní zeď.
Tato dodávka spočívá ve výrobě 6 405 prvků a bude prováděna sve spolupráci se
společností FREYSSINET CS. Plocha prefabrikátů na pravé části silnice představuje
2 076 m2, na levé části 1 504 m2.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

40,893 – 41,221 km
celková délka mostní konstrukce
pilotových stěn rychlostní komunikace R6
INVESTOR:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
PROJEKTANT/ZODPOVĚDNÝ
PROJEKTANT:
Hana Klimešová, Lukáš Zemek, PUDIS
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TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU
Půdorysný tvar zdi je oblouk, líc zdi je
odsazen od hrany (krajnice) komunikace ve vzdálenosti 4 m. Komunikace
je v místě zářezu v oblouku o poloměru 3 000 m.

propojeny s pilotami pomocí propojovacího prvku s napínákem M36. Čela
prefabrikátů budou opatřena protihlukovou úpravou. V prefabrikátech bude
vysazena zeleň. Výška zdi z prefabrikátů bude proměnná.

Zárubní zeď bude řešena pomocí
krabicových prefabrikátů a pilot. Výška
prefabrikátů je 0,6 m, skladebná
výška 0,56 m, šířka 1 m a délka 1,5 m.
Prefabrikáty budou v místech, kde se
nenachází piloty, kotveny do zeminy
pomocí tyčových kotev délky 12 m,
průměru 32 mm, do vrtu o průměru
56 mm. Kotvení bude prováděno po
2 metrech. Střídavě bude kotven vždy
7. a 10. prefabrikát, bráno odspoda.
Maximální počet na sobě položených
prefabrikátů bude 12, minimální 4.
V místě, kde stabilitu zářezu budou
zajišťovat piloty, budou prefabrikáty

MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Vláknobeton ČSN P 73 2450 –
C30/37 – XF4, Fck = 2/2,9/2,4
Ffc,tk,cr = 2 MPa (dostředný tah)
Ffc,tk, fl = 2,9 MPa (tah za ohybu)
Ffc,tk,dp = 2,4 MPa (příčný tah)
Protihluková úprava pohltivosti dle
ČSN ISO 354, ČSN EN 1793-1, klasifikace A2 - DLɑ) = 4-7 dB (pohltivá
jednostranně)
Neprůzvučnost dle ČSN ISO 140-3,
ČSN EN 1793-1, klasifikace
B3 – DLR > 24 bB
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OPRAVA PLÁŠTĚ VODNÍ NÁDRŽE STANOVICE
FREYSSINET CS

Společnost FREYSSINET CS prováděla opravu pláště a sanaci betonu v pravobřežním
zavázání vodní nádrže Stanovice. Investorem akce bylo Povodí Ohře. Zakázka byla
realizována ve spolupráci s firmou Carpi Tech CZ, která je členem skupiny
Soletanche Freyssinet.

Vodní nádrž Stanovice se po svém
dokončení v roce 1978 stala klíčovou
vodohospodářskou stavbou pro oblast
Karlových Varů. Hlavním účelem
této 3 km dlouhé nádrže je především akumulace vody pro zásobení
Karlovarska pitnou vodou, ochrana
města Karlovy Vary před povodněmi
a zajištění minimálního průtoku při
pořádání kanoistických závodů. Je
také důležitá pro periodické proplachy
koryta pod hrází.
Vypouštěním teplejší vody z nádrže
je rovněž ovlivňován ledový režim na
toku Teplá pod jeho soutokem
s Lomnickým potokem. Nádrž slouží
mimo jiné i k výrobě energie a rybaření.
Oprava návodního líce proběhla ve
čtvrtém kvartálu 2018. Důvodem pro
dílčí rekonstrukci se stala dlouhodobě
odstraňovaná netěsnost dilatace mezi
návodním asfaltobetonovým těsněním
hráze a pravobřežním zavázáním, tedy
železobetonovým návodním lícem,
který je součástí bloku bezpečnostního přelivu. Předmět díla spočíval
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v odbourání 10cm vrstvy betonu
z pravobřežního zavázání pomocí
hydrodemolice a otevření místa dilatace, tedy v odstranění vrstvy asfaltobetonu až na měděný dilatační plech
a jeho odstranění. Následně probíhala
obnova odstraněných povrchů. Byla
provedena nová betonová vyrovnávka
vyztužená kompozitními sítěmi na
betonovém návodním líci (pravobřežním zavázáním) včetně opravy části
svislé stěny bezpečnostního přelivu
do výše 1 m od návodního líce. Nová
betonová vrstva byla dotažena až
k dilataci, která byla přesně přiznána
oproti původnímu stavu. Odstraněná vrstva asfaltobetonu byla znovu
doplněna až k dilataci. K zajištění
vodotěsnosti dilatace bylo navrženo
její zakrytí včetně sanovaných ploch
návodního líce pomocí vodotěsného
systému skládajícího se ze zatěsnění
plochy geokompozitem SIBELON®
CNT 4400 (speciální fólie PVC tloušťky 3 mm s nalaminovanou geotextilií na spodní straně) a vodotěsným
zavázáním tohoto geokompozitu do
asfaltobetonového těsnění a na nově

vytvořený betonový povrch. Detaily
vodotěsného zavázání jsou technicky
náročné na provádění a jsou patentovány. Tento způsob zajištění vodotěsnosti dilatační spáry mezi dvěma
různě pracujícími materiály návodního
líce vodního díla byl první realizací
v České republice a prováděla ho
firma Carpi Tech CZ.

„

RÁD BYCH TOUTO
FORMOU PODĚKOVAL ZA
VSTŘÍCNÝ A KONSTRUKTIVNÍ PŘÍSTUP PŘI ŘEŠENÍ
TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ
A ZA CELKOVOU SPOLUPRÁCI
JAK S PROJEKČNÍ FIRMOU
SWECO HYDROPROJEKT,
TAK SE ZÁSTUPCI POVODÍ
OHŘE A SPOLEČNOSTI
CARPI TECH CZ,“ UZAVÍRÁ
VEDOUCÍ STŘEDISKA TOMÁŠ
HORA.
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MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA KLABAVA
SMP CZ

Vodní dílo Klabava, kde se stavba malé vodní elektrárny nachází, leží na toku
stejnojmenné řeky jen několik kilometrů od Rokycan. Výstavba vodní elektrárny byla
společností SMP CZ, jakožto generálním dodavatelem stavební části, zahájena v září
2017. V té době již na vodním díle Klabava probíhala výstavba zkapacitnění
bezpečnostního přelivu, což je další akce spadající do divizního portfolia.

strana 35 Malá vodní elektrárna
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Samotná vodní elektrárna je umístěna
vedle strojovny spodních výpustí,
v prostoru odděleném vývarem spodních výpustí a bezpečnostním skluzem. Po realizaci hrubé stavby byla do
železobetonové konstrukce elektrárny
instalována přímoproudá Kaplanova
turbína v uspořádání „S“ s přímým
spojením se synchronním generátorem. Průměr oběžného kola turbíny je
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2019

750 mm, zpracovávaný průtok
0,4 – 3,1 m3/s, rozsah spádů
6,5 – 9,5 m. Činný elektrický výkon
generátoru elektrárny je 200 kW.
Montáž technologie byla dokončena
v prosinci 2018 a po provedení zkoušek byl objekt malé vodní elektrárny
na konci roku 2018 k velké spokojenosti investora převzat a zkolaudován.
Ve druhé polovině roku 2019 dojde,

po dokončení souběžně realizované
stavby zkapacitnění přelivu,
k provedení finálních terénních úprav,
díky nimž bude celá stavba definitivně
dokončena.

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2019

37

38

REKONSTRUKCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
SMP CZ

Společnost SMP CZ provedla rekonstrukci mechanicko-biologické čistírny odpadních
vod města Mariánské Lázně, přesněji se jednalo o rekonstrukci energetického
hospodářství v prostoru kalového a plynového hospodářství. Investorem byl
CHEVAK Cheb. Rekonstrukce začala v dubnu 2017 a v lednu 2019 byla úspěšně
ukončena.

SMP CZ byla lídrem ve sdružení
zhotovitele a zajišťovala stavební část
celého projektu. Druhý člen sdružení, společnost K&K TECHNOLOGY,
zajištoval kompletní technologické
vystrojení a elektrotechnologickou
část projektu.
PŮVODNÍ STAV
Vzhledem k neúčinnému míchání
vyhnívacích nádrží VN1-4 nebylo
v podstatě možné využít strojní zahuštění přebytečného kalu a zpracovávat flokulantem vysrážený a strojně
koncentrovaný přebytečný kal. Ve
vyhnívacích nádržích pak docházelo
k vynášení takto zpracovaného kalu
k hladině a tvorbě rosolovitého „stropu“, který byl v době náhlé zvýšené
produkce bioplynu v nádrži zvedán.
Přebytečný kal tedy bylo nutné zpracovávat vyřazováním před usazovací
nádrže USN5-6. Zvýšené zatížení
usazovací nádrže společně s jejím
nevhodným geometrickým uspořádáním způsobovalo značné úniky kalu
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do biologického stupně.
NOVÝ STAV
Na začátku projektu byly provedeny
nové trubní rozvody pro kalové
a plynové hospodářství tak, aby byla
zachována částečná provozuschopnost čistírny odpadních vod. Jednalo
se o nové potrubní trasy vyhnilého,
zahuštěného a primárního kalu, potrubí provozní a topné vody společně
s koncovou šachtou. Byla realizována
rekonstrukce uskladňovací nádrže
USN6 o průměru 10 m, která původně
sloužila jako plynojem.
Dle projektu se předpokládala sanace
vnitřních povrchů a z vnitřní strany
nádrže následně provedení vybetonování nové vnitřní železobetonové
stěny a dna, a tím vytvoření nové vodotěsné konstrukce uvnitř nádrže. Po
diagnostice nádrže bylo však rozhodnuto tuto nádrž pouze sanovat. Vnější
stěna nádrže byla obložena obkladem
z trapézového plechu a její vystrojení

provedl technolog. Obdobným způsobem se rekonstruovala i sousedící
nádrž USN5, jen s tím rozdílem, že
tady se nová přibetonávka uvnitř
nádrže realizovala.
Současně s rekonstrukcí uskladňovacích nádrží probíhaly stavební práce
a úpravy ve dvoupodlažní strojovně,
která nádrže spojuje. V té se prováděly
bourací práce podlah a sanace stěn,
dodávka nového schodiště, nové lité
podlahy a vzduchotechniky.
Po demolici vyhnívacích nádrží VN1-4
je na jejich místech nově zrealizovaný
anaerobní reaktor. Jedná se o kruhovou monolitickou železobetonovou
nádrž s vnitřním průměrem 22 m
a výškou 7,25 m, stropní deska je
podepřena vnitřním sloupem. Do stropu reaktoru je kotven membránový
plynojem, který je součástí dodávky
technologa.
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PERSONÁLNÍ STATISTIKY 2018

MODERNIZACE VODOHOSPODÁŘSKÝCH
OBJEKTŮ V HORNÍ BEČVĚ
ARKO TECHNOLOGY

Společnost ARKO TECHNOLOGY realizovala výstavbu vodovodní sítě v délce 2,76 km,
rekonstrukci vodojemu, jímacího a sedimentačního objektu a provedla intenzifikaci
úpravny vody v obci Horní Bečva. Díky tomu je nyní možné zásobovat 1 063 obyvatel
obce pitnou vodou ve zlepšené kvalitě z pohledu ukazatele koliformní bakterie.
POČET ZAMĚSTNANCŮ DLE SPOLEČNOSTÍ
celkem 870
ARKO TECHNOLOGY:
FREYSSINET CS:
OK Třebestovice:
PREFA PRO:
PRŮMSTAV:
SMP CZ:
SMS:

Stavba, spolufinancovaná Evropskou unií - Fondem soudržnosti v
rámci Operačního programu Životní
prostředí, byla prováděna ve sdružení
společností ARKO TECHNOLOGY
a MOBIKO plus. Doba realizace
projektu byla 12 měsíců, od 5. března
2018 do 5. března 2019.
Část objektů je umístěna v Chráněném krajinném území Beskydy. Jímací
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2019

objekt a úpravna vody se nacházejí
dále od obecních tras. Od poloviny
prosince do druhé poloviny února tak
bylo složitější se k těmto objektům
dopravit z důvodu množství sněhu
a ledovky na úzké komunikaci.
Časová osa realizace jednotlivých
částí byla přizpůsobena požadavkům provozovatele tak, aby byl stále
zajištěn dostatek pitné vody jak pro

stávající obyvatele, tak pro rekreanty,
kteří významně ovlivňovali spotřebu
vody – a to nejen o prázdninách, ale
i nárazově v obdobích státních svátků
a víkendů. Přes všeobecně velký
nedostatek pitné vody (v loňském
roce bylo výrazné sucho, což má
negativní vliv i na množství vody, která
se upravuje na pitnou) nedošlo během
realizace pro spotřebitele k žádnému
významnému omezení.

47
47
50
42
157
440
87

PROFESNÍ ZAŘAZENÍ
TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÉ PROFESE:
DĚLNICKÉ PROFESE:
ZAMĚSTNANCI SE ZDRAVOTNÍM HENDIKEPEM:
Zdroj: HR reporting VINCI 2018

TYPY PRACOVNÍCH SMLUV
SMLOUVY NA DOBU NEURČITOU:
SMLOUVY NA DOBU URČITOU:
SMLOUVY NA DOBU STUDIA:

705
155
10

ŽENY A MUŽI
586
284

ŽENY:
MUŽI:

290
580

8
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GEOSYNTETIKA VE STAVEBNICTVÍ
Stále častěji se na stavbách setkáváme s použitím geosyntetik. Vytvářejí, v kombinaci s přidaným přírodním materiálem, konstrukci výrazně lepších vlastností
než původní zemina. Toho se využívá pro vylepšení základových poměrů i pro
zajištění a stabilizaci svahů.

Geosyntetické materiály již dlouhou
dobu nejsou ve stavebnictví novou
věcí. Počátky jejich použití sahají
až do 60. a 70. let minulého století. Používají se v případech, kdy je
výhodné snížit množství spotřebovaného kameniva do různých zemních
konstrukcí. Při správném návrhu
a provedení umožňují omezit, až zcela
eliminovat prvky speciálního zakládání.
VÝROBKY CHARAKTERISTICKÉ PRO
POUŽITÍ JAKO GEOSYNTETIKA
Jedná se o různé typy netkaných
geotextilií, s funkcí separační, filtrační
i ochrannou. Tkané geotextilie a geomříže se využívají jako výztužné prvky
zemních konstrukcí, přičemž pouze
geomříže umožňují efekt zazubení,
tzv. interlocking. V tomto případě se
zrna, nejlépe drceného kameniva,
zaseknou do struktury geomříže,
nemohou se posouvat do stran,
a tím zajistí například vyšší hodnoty
deformačního modulu na štěrkových
vrstvách. Tkané textilie fungují spíše
na principu membrány a zásyp drceným kamenivem jim v mnoha typech
nesvědčí. Geomříže se používají
také na vyztužování zemních násypů
či opěrných stěn. Na tuto aplikaci
je možno použít geomříže jednoosé, s odpovídajícími dlouhodobými
parametry. Funkci těsnicí plní fóliové
izolace (HDPE, PVC) a těsnění pomocí
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geokompozitních bentonitových
rohoží. Protierozní opatření jsou navrhována pomocí výrobků biodegradačních (jutové, kokosové rohože)
a tzv. 3D trvalých geobuněk s prostorovou strukturou. Oba výrobky
se kotví k podkladu pro zajištění
kontaktu s ním. Finální podobou je
vždy svah/násyp zarostlý vegetací.
Trvalé 3D rohože je možné například
použít na ochranu silničních násypů
v oblastech s rozlivem vodních toků.
Pro drenážní funkci se používají buď
vyšší gramáže netkaných geotextilií,
nebo drenážní geokompozity, které
zahrnují drenážní jádro odolávající
tlaku zeminy a separačně filtrační
geotextilie.
ZÁKLADNÍ TYPY STAVEB S VYUŽITÍM GEOSYNTETIK
Při výstavbě trvalých či provizorních
komunikací a vylepšení únosnosti
zemní pláně lze použít geosyntetika,
která zajistí stabilizační účinek tím, že
zabrání protlačení kvalitního kameniva
zásypu do nekvalitního podloží. Pro
odvedení vody shromážděné uvnitř
zemního tělesa se využívají drenážní
geokompozity, které můžou být propustné či polopropustné či kombinované s drenážní trubkou. Provádět lze
plošné či podélné odvodnění zemního
tělesa. Pro omezení účinků vody
působící vně tělesa existují různé
typy protierozních a těsnících ochran.

Rozsáhlé je použití geosyntetik při
vyztužení asfaltových vrstev. Výztuhy
se používají při nových pokládkách
asfaltobetonu i při lokálních opravách
vozovek. V poslední době se objevily
různé systémy na zpevnění krajnic
vozovek.
Vhodným způsobem založená zemní
tělesa nejsou náchylná vykazovat
nepřípustně velká či nerovnoměrná
sedání. Geosyntetika či konstrukce
z nich zabraňují také vzniku smykových ploch a dalších deformací
zemních těles.
Důležitým technickým řešením jsou
vyztužené zemní konstrukce –
řešení stability svahů.
Geosyntetiky jsou vyztuženy svahy při
nebezpečí vzniku smykových ploch,
dále se také konstrukce z geosyntetik
používají pro vytvoření strmých svahů
nebo přímo opěrných zdí s různým
typem úpravy líce.
Za posledních 10-15 let je rozmach
používání geosyntetických výrobků
značný. V mnoha případech nahrazují
přírodní materiály nebo snižují objem
nutného kameniva, což přispívá
k udržitelnému rozvoji. Při návrhu
konstrukcí z geosyntetik je většinou
každé technické řešení originální,
protože vychází z geologických a geotechnických podmínek na konkrétní
stavbě. Je třeba dodržovat základní

principy výběru správného druhu
dosažení požadované životnosti navržené konstrukce. Opačný přístup má,
kromě vzniku vad a nutnosti oprav,
také za následek zhoršení renomé
používání geosyntetik ve stavebnictví.
Využití geosyntetik nabízí možnost
optimalizace nákladů, ať již snížením
množství nakupovaného materiálu,
například lomového kamene, či urychlením výstavby.
VYUŽITÍ GEOSYNTETIK NA STAVBĚ
REKONSTRUKCE MOSTU NA TRATI
PŇOVANY- BEZDRUŽICE
Při rekonstrukci mostu nad vodní
nádrží Hracholusky bylo plánováno
připravovat jednotlivá pole ocelové
mostní konstrukce přímo na místě stavby, na provizorní montážní
plošině.

PO VRSTVÁCH MAXIMÁLNĚ
300 MM, KAMENIVO BYLO
PRŮBĚŽNĚ HUTNĚNO VIBRAČNÍ DESKOU.“
Zcela zásadní pro návrh konstrukce
z vyztužené zeminy byl požadavek na
minimální sedání montážní plošiny
při všech zatěžovacích stavech, tedy
i v situaci, kdy se budou na plošině
nacházet dvě pole ocelové mostní konstrukce. Dalším důležitým
faktorem byla nutnost zvolit řešení,
které umožní dodržet termín zahájení montáže platformy s ohledem na
plánované výluky na železniční trati.

Zde se projevila výhoda zvoleného
technického řešení. Doba trvání přípravné fáze byla díky součinnosti
s autorem projektové dokumentace
Jaroslavem Plívou a zástupcem firmy
NAUE minimalizována a bylo možné
během krátké doby zahájit práce na
budování armovaného násypu za použití běžně dostupných mechanismů
i materiálů.

Založení podpor montážní plošiny
bylo navrženo na svahu náspu železniční tratě. Při zahájení přípravných
prací se zjistilo, že projektem předpokládané podmínky pro založení montážní plošiny neodpovídají skutečné
kvalitě náspu.

„

JAKO TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VZNIKLÉHO PROBLÉMU
JSME NAVRHLI ODTĚŽIT
NEKVALITNÍ ZEMINU A
PROVÉST PŘÍSYP KVALITNÍM
ŠTĚRKOVÝM MATERIÁLEM,“
VYSVĚTLUJE JAN HORÁK
A POKRAČUJE:„PRO MINIMALIZACI MNOŽSTVÍ POUŽITÉHO PŘÍRODNÍHO KAMENE
JSME NAVRHLI KOMBINACI GEOMŘÍŽÍ SECUGRID
40/40Q6 FIRMY NAUE
A ŠTĚRKODRTÍ FRAKCE
ŠD 0-32A Z LOMU
EUROVIA CS V PŇOVANECH.
GEOMŘÍŽE BYLY UKLÁDÁNY

strana 42 Příprava montážní plošiny na stavbě rekonstrukce mostu přes přehradu Hracholusky
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BUILDING INFORMATION MANAGEMENT

„

PROJEKTY JSOU SLOŽITĚJŠÍ, MÁME STÁLE MÉNĚ
PRACOVNÍKŮ OCHOTNÝCH
NA STAVBÁCH PRACOVAT
A POTŘEBUJEME VÝRAZNĚ
ZVÝŠIT EFEKTIVITU. DIGITALIZACE NÁM TUTO ZMĚNU
MŮŽE UMOŽNIT,“ ŘÍKÁ PETR
MATYÁŠ ZE SPOLEČNOSTI
DI5 ARCHITEKTI INŽENÝŘI
A Z ODBORNÉ RADY PRO BIM.
CO JE TO BIM?
Petr Matyáš: Složitá otázka. Obecně
se jedná o Building information
management/modeling. Jde o databázi informací o stavbě. Často se BIM
zaměňuje s „pouhým“ 3D modelem.
Rozdíl je především v informační
hodnotě. 3D model je tvořen plochami. BIM model je o informacích
uložených v databázi. 3D model je
potom pouze jedním z možných zobracení těchto informací. Veškeré další
výstupy (výkresy, tabulky, koordinace)
jsou pouze jinými pohledy na tuto
databázi.
KOMU JE URČEN?
BIM je hlavně pro investora, je primárně o práci s informacemi v průběhu
životního cyklu stavby. To znamená je
to nejenom o efektivitě a transparentnosti při zpracování návrhu, projektu
a průběhu výstavby, ale i následně i při
správě budov.
V ČEM SPOČÍVÁ JEHO PŘÍNOS?
Největším přínos BIM vidím v rozvoji
stavebnictví. BIM přináší nové možnosti do celého stavebního sektoru.
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Jako architekti jsme dnes schopni
připravovat lepší projekty, umíme
digitální dvojčata budoucích staveb
testovat z různých úhlů pohledu. Ověřovat jejich budoucí vlastnosti, transparentně je prezentovat, vysvětlovat
investorovi. Umíme předat relevantní
data dodavateli. Ten je může využívat
v organizaci stavby a k automatizaci
jednotlivých procesů.
Pro investora již tak nejsme pouze
dodavatel výkresů, podle kterých stavitel postaví stavbu, ale dodavatel dat,
která investor bude využívat v příštích
letech.
JAKÝ JE DNES STAV DIGITALIZACE
V ČESKÉM STAVEBNICTVÍ?
Stavebnictví je v digitalizaci pozadu
za ostatními sektory. Hlavní úkol
digitalizace vidím v novém/inovovaném nastavení jednotlivých procesů.
V některých oblastech jsme poměrně
daleko, v jiných na začátku.

nými požadavky na jednotlivá řešení.
Tato cesta umožní široký rozvoj různých inovací a nových postupů, které
nás dnes ještě ani nenapadly.
PŘINESE DLE VÁS DIGITALIZACE
VÝRAZNOU ZMĚNU VE ZPŮSOBU
STAVĚNÍ?
Digitalizace sama o sobě změnu
nepřinese. My jsme v situaci, kdy
změnu způsobu stavění potřebujeme.
Projekty jsou složitější, máme stále
méně pracovníků ochotných na stavbách pracovat a potřebujeme výrazně
zvýšit efektivitu. Digitalizace nám tuto
změnu může umožnit.
Větší důraz bude kladen na lepší
plánování. Můžeme všechny procesy
ověřit na digitálním dvojčeti. To nám
samozřejmě umožní výraznější prefabrikaci a optimalizaci výroby. Možná
se konečně přiblížíme v naší efektivitě
k průmyslu.

Od 1. ledna 2022 bude povinnost používat BIM v nadlimitních zakázkách.
Otázka zní, zda půjde o evoluci nebo
revoluci.
Vzhledem k potřebě nového nastavení
procesů a k tomu, že stavebnictví je
odvětví s významným vlivem na rozvoj
celého států (včetně kritické infrastruktury) musí být správnou cestou
evoluce. Potřebujeme velké množství
firem a projektů, které budou povinně
využívat BIM, pro komunikaci budou
využívat společné datové prostředí
a jednoduchý společný datový standard, který bude vycházet ze stávajícího stavu. Neměli bychom v prvním
kole povinnosti příliš sešněrovat přís-

Podívejte se na záznam ze setkání inkubátoru
BIM a digitalizace stavebnictví:
https://vimeo.com/smpcz
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DIGITALIZACE VE STAVEBNICTVÍ
A SKUPINĚ VINCI
Označení průmysl 4.0 se za poslední dobu stalo zavedeným pojmem
a digitalizace si v průmyslové výrobě upevnila své místo. Nicméně ve
stavebnictví je situace jiná, protože jde o velice specifický obor. Projektování,
plánování a realizace staveb málokdy probíhá v rámci jednoho podniku, a proto
je velice obtížné vše koordinovat. V rámci celého procesu jsou informace
nedokonale předávány a často vznikají chyby, zpoždění a nemalé ekonomické
ztráty.

Čím dál vyšší požadavky na stavby,
tlak na cenu a na úsporu nejen při
výstavbě, ale také během celého
životního cyklu stavby s ohledem na
trvalou udržitelnost už začíná narážet
na limity dosud využívaných technologií i způsobů plánování a řízení.
Ovšem oproti ostatním pracovním
odvětvím se zde do digitalizace
investuje skoro nejméně prostředků.
Jako jeden z ukazatelů lze vnímat fakt,
že v ostatních odvětvích ekonomiky
v rámci EU produktivita v posledních
desetiletích výrazně vzrostla, v oboru
stavebnictví ale stagnovala. Změnou
se zdá být přechod na 4. průmyslovou

revoluci, která využívá kybernetickofyzikálních systémů a digitalizace
celého životního cyklu projektu.
A jak se k digitalizaci staví skupina
VINCI? Mnoho úspěchů tkví v předávání informací, a to si v rámci VINCI
Construction uvědomujeme. Proto
byly vyvinuty nové digitální nástroje,
které zlepšují možnosti spolupráce
mezi odborníky ve skupině a ukazují
nové inovativní technologie.

„

JEDINĚ TÍM, ŽE BUDEME
STAVĚT NA SÍLE NAŠÍ MEZINÁRODNÍ SKUPINY
A BUDEME STÁLE VYNALÉZAT NOVÁ ŘEŠENÍ STÁVAJÍCÍCH PROBLÉMŮ, SI
UDRŽÍME KONKURENČNÍ
VÝHODU,“ ŘÍKÁ MANAŽER PRO
DIGITALIZACI ZBYNĚK ŠKODA.

WeDid poskytuje přístup k důležitým projektovým referencím společnosti VINCI Construction.
WeSkills uvádí seznam dovedností skupiny a přehled týmů, které je poskytují.
WeFind je interní vyhledávač informací v rámci sdílených platforem skupiny VINCI Construction.
Síla těchto digitálních nástrojů spočívá v jejich spolupráci, která umožňuje každému doplnit a obohatit
stávající data.
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Přístup k odborným znalostem je jedním z důležitých pilířů. Proto v rámci skupiny můžeme využívat tři nové digitální
nástroje:

   WeDid je aplikace, ve které jsou uloženy projekty realizované v rámci VINCI Construction. Odpovídáte na výzvu
   k podávání nabídek a chcete najít odkazy na projekt VINCI Construction. Kde je najdete? V aplikaci WeDid!
   VINCI nyní zpřístupňuje jednotlivé projekty v oblasti stavebnictví všem svým společnostem. Aplikace má
   uživatelsky přívětivé rozhraní, které umožňuje přístup k projektovým referencím více než 850 projektů po celém
   světě. Tento nástroj je určen pro všechny zaměstnance společnosti VINCI Construction (zejména pak pro potřeby
   odhadů nákladů), technické, marketingové a komunikační týmy.
   Další informace naleznete v aplikaci WeDid: https://wedid.vinci-construction.net. Pokud jste zaměstnancem
   skupiny a na časopis se díváte na svém počítači, pak můžete zhlédnout video, které WeDid blíže představuje.

   WeSkills je aplikace, která zobrazuje technické dovednosti, které jsou k dispozici v projekčních kancelářích
   a technických odděleních VINCI Construction.
   Jak najít konkrétní dovednosti v rámci skupiny? Které in-house projekční kanceláře je nabízejí? Jak získat pomoc
   při řešení složitého, často jednorázového problému? Odpověď naleznete ve WeSkills. Znalosti, které jsou
   k dispozici v rámci VINCI Construction, byly shromážděny díky projektu CAP for Engineering, který se skládá ze
  
zástupců technických oddělení všech divizí VINCI Construction.
   WeSkills je nástroj ke sdílení široké škály dostupných dovedností, včetně těch, které nejsou ve skupině
   všeobecně známé. Další informace naleznete v aplikaci WeSkills: https://weskills.vinci-construction.net. Pokud
   jste zaměstnancem skupiny a na časopis se díváte na svém počítači, pak můžete zhlédnout video, které WeSkills
   blíže představuje.

   WeFind je interní vyhledávač pro přístup ke všem zdrojům. Tento vyhledávač spojuje všechny sdílené platformy
   (Network Together, VINCI Intranet, veřejné Teams, Up! a další) skupiny VINCI Construction. Slouží k
   jednoduchému vyhledávání informací všeho druhu. Pomocí filtrů a specifických kritérií můžete požadované
   informace najít rychle a bez obtíží.
   Další informace naleznete v aplikaci WeFind: https://wefind.vinci-construction.net. Pokud jste zaměstnancem
   skupiny a na časopis se díváte na svém počítači, pak můžete zhlédnout video, které WeFind blíže představuje.
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CENA ZA INOVACI 2018 SKUPINY SMP

OCENĚNÉ PROJEKTY 2018

Do třetího ročníku soutěže Cena za inovaci se zapojilo 59 našich kolegyň
a kolegů ze šesti společností a partnerské univerzity a celkem představilo
28 projektů.

kategorie POSTUPY A TECHNOLOGIE
1. místo

Hřebenové mostní závěry Freyssinet WP s napojením izolace mostovky
Projektový tým: Marek Vachtl, Vlastimil Hendrych, Jakub Martinec / OK Třebestovice
2. místo

Řešení betonáže nosné konstrukce nad elektrifikovanou tratí mostu v Rudolicích

Soutěže Cena za inovaci se může
zúčastnit každý zaměstnanec
jednotlivě nebo v rámci pracovního
kolektivu. Soutěž vytváří prostor pro
nápady našich spolupracovníků, rozvíjí
jejich inovativní myšlenky, oceňuje
je a napomáhá jejich šíření v našich
společnostech.
Tento třetí ročník soutěže jsme otevřeli také studentkám a studentům
vysokých škol a univerzit. Vážíme si
této příležitosti pro sdílení se studentským světem, který je zdrojem naší
manažerské budoucnosti.
Inovace se rodí z každodenní práce
našich spolupracovníků, ať už se
jedná o technická řešení a nabídky
pro naše klienty, bezpečné pracovní
podmínky pro naše týmy, manažerské
techniky a výrobní postupy, životní
prostředí, udržitelný rozvoj, digitalizaci

a partnerství se zainteresovanými
stranami.

Projektový tým: Petr Klimeš, Tomáš Havelka, Zdeněk Hlasivec, Marcel Návojský, Jiří Peřina,
Viktor Stržínek / SMP CZ
3. místo

Více informací o soutěženích projektech
naleznete v brožuře Projekty soutěže
Cena za inovaci 2018:

Předkládané projekty dokládají, že
inovace jsou založeny na týmové spolupráci mezi našimi spolupracovníky,
společnostmi, partnery a univerzitami,
kterou podporujeme ve všech jejích
formách.

Systém vyvěšení přívodních elektrických kabelů
Projektový tým: Ján Žubretovský, Ján Kacvinský, Ján Košík / SMS

kategorie MATERIÁLY A NÁSTROJE
1. místo

Pouzdro sloupku HSGP

Projektový tým: David Klívar, René Čeřovský, Zdeněk Dastych, Pavel Drda, Martin Patlevič / PRŮMSTAV
2. místo

Mobilní zábradlí na stavební buňku

Cena za inovaci nás spojuje, je důvodem pro setkávání a prostředkem
pro vytváření, rozšiřování a sdílení
iniciativ, ať už oceněných, či nikoliv.
Vysoce si ceníme a velice si vážíme
toho, že naše týmy tvoří inspirující,
aktivní, odvážní a inovátorští kolegové
a kolegyně

Projektový tým: René Čeřovský, Pavel Drda, Josef Jakub, Miroslav Tůma,
Ivan Zelinka / PRŮMSTAV
3. místo

Aplikace desek UHPC pro ztracené bednění mostovky ocelobetoného mostu
Projektový tým: Petr Klimeš, František Kozel, Miloš Červený, Jiří Peřina, Pavel Poláček,
Zdeněk Štourač / SMP CZ, PREFA PRO

kategorie MARKETING A SLUŽBY

Těšíme se na setkání u příštího ročníku soutěže Cena za inovaci!

1. místo

Solární sušení čistírenských kalů

Projektový tým: Přemysl Neumajer, Oto Zwettler, Matěj Dubovec, Miroslav Kos / ARKO TECHNOLOGY,
SMP CZ
2. místo

Vizitky s QR kódem

INOVACE 2018 V ČÍSLECH

28

podaných inovací
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Projektový tým: David Klívar, Monika Stibůrková / PRŮMSTAV, SMP CZ
3. místo

59

soutěžících
včetně externích spolupracovníků
a studentů VŠ

16

oceněných inovací

43

oceněných kolegů
a kolegyň včetně externích spolupracovníků
a studentů VŠ

OSTROV

Vedoucí projektu: Rudolf Mikula / PRŮMSTAV

kategorie MANAGEMENT
1. místo

Mentor

Vedoucí projektu: Rudolf Mikula / PRŮMSTAV
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2. místo

Kontrola nákladů na stavbě v reálném čase

Projektový tým: Josef Fiala, Simona Kozlová, Zbyněk Škoda, Radka Vorlíčková / SMP CZ,
3. místo

Sdílení informací přes aplikaci WHATSAPP

Projektový tým: Petr Chomický, Pavla Hrušková, Tomáš Chvojka, Václav Vlček / SMP CZ

kategorie BEZPEČNOST
Mobilní zábradlí na stavební buňku

Projektový tým: René Čeřovský, Pavel Drda, Josef Jakub, Miroslav Tůma,
Ivan Zelinka / PRŮMSTAV

kategorie UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Solární sušení čistírenských kalů

Projektový tým: Přemysl Neumajer, Oto Zwettler, Matěj Dubovec, Miroslav Kos / SMP CZ,
ARKO TECHNOLOGY

kategorie PARTNERSTVÍ
Trubkové měřidlo hladiny vody

Projektový tým: Vladimír Hendrich, Milan Petrlík / SMP CZ, PRŮMSTAV

kategorie DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE
Vizitky s QR kódem

Projektový tým: David Klívar, Monika Stibůrková / PRŮMSTAV, SMP CZ

kategorie VÝZVA STUDENTŮM VŠ
2. místo

Experimentální ověření funkčnosti ponorného betonového mola
Předkladatel: Jan Buchlák, Stavební fakulta ČVUT
Vedoucí semestrální práce: Petr Bílý, ČVUT
2. místo

Ponorné molo z vláknobetonu

Předkladatel: Jan Matějka, Stavební fakulta ČVUT
Vedoucí semestrální práce: Pavel Ryjáček, ČVUT
3. místo

Technologicko-ekonomické aspekty modulární výstavby
Předkladatel: Lukáš Šísl, Stavební fakulta ČVUT
Vedoucí semestrální práce: Lucie Brožová, ČVUT
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Milan ŠTEFL

hlavní stavbyvedoucí, PRŮMSTAV
„Jsem holt rodinný typ.“
Pracuji jako hlavní stavbyvedoucí ve
společnosti PRŮMSTAV. Aktuálně náš
tým dokončuje velmi zajímavou rekonstrukci Národního muzea v Praze.
Co mi v životě dělá radost? Je to sám
život, manželka, děti, rodina, příroda,
Praha, jaro, léto, podzim, zima, náš
„tuzexový“ život, dlouhé procházky,
běhání, plavání, jízda na kole, lyžování,
chalupa, jižní Čechy, posezení s přáteli
kdykoli a kdekoli. V současné době
se také těším z vyhraných basketbalových zápasů syna nebo dcery, nebo
když se manželka zatváří, jako že mě
miluje.
Co bych řekl o sobě? V jednom filmu

jsem slyšel charakteristiku, že nejhorší
je bordelář s pedantskými sklony. Tak
mne asi vidí manželka. Děti a moji
kolegové by řekli, že jsem náročný. Já
se pak vidím jako pracovitý, empatický, hodný, tvrdohlavý, lehce vznětlivý
člověk.
V mém profesním životě mne nejvíce
ovlivnil můj děda. Když jsem chodil do
7. třídy, tak mi řekl, že každý stavbyvedoucí dostane od svého zaměstnavatele trabanta, malé vozidlo z bakelitu
z NDR. A o svém budoucím povolání
jsem měl jasno. Za svůj život jsem
potkal spoustu lidí, kteří formovali
moji osobnost. Jak kladným působením, tak i negativním. Z životních
událostí, kromě těch samozřejmých
jako jsou první láska, milování, svatba,

narození dětí, to byla například první
návštěva Francie těsně po revoluci,
první návštěva moře v Bulharsku, první lyžovačka v Alpách, první návštěva
Lázu, kde máme chalupu.
Mým současným snem je absolvovat
triatlon a předběhnout kolegu Ondřeje
Kotrče, zaběhnout si Havlíčkobrodský
půlmaraton. Můj dlouhodobý sen
je žít ve společnosti, ve které mne
to baví. A pak vidím sám sebe na
chalupě v Lázu jako starého muže,
kolem kterého běhá spousta vnoučat,
u všech jsem oblíben a místo her ve
virtuální realitě trávíme čas společně.
Celá rodina se sejde a budeme šťastní.
Jsem holt rodinný typ. Doufám, že se
mi to splní.
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ŽIVOT V DOMĚ NAD VODOU

„

…CHCEME VYTVOŘIT
DÍLNU PRO LIDI S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU
A S LEHKÝM MENTÁLNÍM
POSTIŽENÍM. PRO ZALÉČENÉ
PSYCHIATRICKÉ PACIENTY
JE VELMI TĚŽKÉ SE ZAPOJIT
DO PRACOVNÍHO PROCESU.
CHYBÍ MÍSTA NA ČÁSTEČNÝ
ÚVAZEK, BEZPEČNÁ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ A MÍSTA
S PODPOROU ODBORNÍKŮ,“
ŘÍKÁ NOEMI TROJANOVÁ z
Farní charity Starý Knín.
V loňském roce Nadace VINCI
podpořila její projekt vybudování nového schodiště v Domě
nad vodou v Dobříši částkou
90 000 korun.
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2019

Noemi, pracujete pro Farní charitu
Starý Knín s působností v Dobříši
a jeho okolí. Jaké služby poskytujete a komu jsou určeny?

Stojíte za vznikem šicí dílny
a obchůdku s jejími výrobky. Koho
v nich zaměstnáváte a daří se vám
být soběstační?

Naše Farní charita poskytuje sociálně
aktivizační služby určené sociálně
znevýhodněným rodinám. Jedná se
převážně o kumulaci problémů –
nízký příjem, vysoké dluhy, nízká míra
vzdělání, neschopnost udržet si práci,
bydlení i vztahy, špatné nebo chybějící
rodinné zázemí v dětství, trestní minulost, závislosti… Další skupinu tvoří
rodiny, které se starají o zdravotně
hendikepované dítě.

Stejně jako sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi, tak i textilní dílna
vznikla z potřeby pomoci sociálně
znevýhodněným. Na poloviční úvazek
zaměstnáváme matky pečující o dítě
s hendikepem nebo ženy, které jsou
samy zdravotně postižené. V dílně nalezly uplatnění také ženy-matky, které
se vrátily z léčby závislostí a poslední
skupinou jsou ženy s vícero znevýhodněním: s nízkou mírou vzdělání,
samoživitelky s malými dětmi
a podobně.
Dílna soběstačná není, bez státních
dotací by zatím fungovat nemohla.

Lidem v těžké životní situaci
nabízíte terapeutické konzultace.
S jakými problémy se na vás obracejí nejčastěji?
Nejčastěji se řeší současné vztahové
problémy nebo ty, které ze špatných
vztahů vzešly.
Nabízíte zájmové aktivity pro
děti. Komu jsou určeny a s jakým
programem je oslovujete?
Ve školním roce nabízíme volnočasové kroužky pro děti ze sociálně slabých rodin a pro děti s hendikepem.
Mnohdy se tyto skupiny prolínají.
Kroužky poskytujeme zdarma, neboť
rodiny jsou často početné a rodiče si
nemohou dovolit platit zbytné věci,
mezi které patří také zájmové aktivity.
Vozíme do nich také děti z nedalekého azylového domu. Jedná se o čtení
v knihovně a aktivity zaměřené na
celkový rozvoj osobností dětí, učení
a upevňování návyků. Pro děti s hendikepem pak organizujeme kroužky
sportovní a výtvarné.

Jaké je vaše další směřování?
Máte cíl, ke kterému byste si
přála dojít?
V současné době zařizujeme dílnu,
která se bude zaměřovat na sítotisk.
Rozšiřujeme naši nabídku a zároveň
i pracovní místa. Byla bych velmi ráda,
kdyby se nám podařilo být soběstačnými. Chceme vytvořit dílnu pro lidi
s psychiatrickou diagnózou a s
lehkým mentálním postižením. Pro
zaléčené psychiatrické pacienty je
velmi těžké se zapojit do pracovního
procesu. Chybí místa na částečný
úvazek, bezpečná pracovní prostředí
a místa s podporou odborníků.
Jedním z mých pracovních cílů je
vytvořit bezpečné místo, ať už
k odpočinku nebo k práci pro psychicky narušené lidi. Lidí, kteří mají psychické nebo psychiatrické problémy
přibývá. Nejsou schopni dostát tempu
a pracovnímu nasazení dnešní doby.
Po dlouhodobé hospitalizaci je pro ně
obtížné se znovu zařadit do pracovního procesu.
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LIDÉ A SPOLEČNÁ SETKÁNÍ

KONFERENCE SKUPINY SMP
A SPOLEČNOSTI SMP CZ

21. března se uskutečnila konference skupiny SMP a společnosti SMP CZ. Cílem bylo informovat kolegyně a kolegy
o výsledcích roku 2018 a vizích pro roky 2019, 2020. Zaměřili jsme se na bezpečnost práce, projekty v personální
oblasti, významné realizace a spolupráci v rámci skupiny,
technický rozvoj a solidární aktivity Nadace VINCI.
Informace, které zazněly v rámci konference SMP CZ,
byly zaměřeny na novou organizační strukturu a cíle pro
rok 2019. Kolegové Irena Studená, Miloš Červený, Aleš
Jakubka, Jiří Linhart získali ocenění VESELÝ PILÁT za odváděnou práci. Tým spolupracovníků stavby Ústřední čistírny
odpadních vod si odnesl zvláštní poděkování za práci na
tomto výjimečném projektu.

PŘEHRADA HRACHOLUSKY OTÁČENÍ MOSTU
DIVIZNÍ SETKÁNÍ V KUTNÉ HOŘE

SMP CZ:
Na počátku letošního roku se konala tradiční dvoudenní
konference divize 5 SMP CZ v Kutné Hoře. Na programu
bylo zhodnocení loňského roku z pohledu celé společnosti
i divize. Jan Freudl představil nové organizační schéma
a priority roku 2019. Kolegové prezentovali významné
realizované stavby a bylo představeno nově vzniklé divizní
středisko zaměřené zejména na realizaci železobetonových konstrukcí. Společný program byl doplněn o prohlídku historického centra, závod motokár a večerní posezení
s turnajem v bowlingu. Společné setkání bylo ukončeno
poděkováním dobrovolným dárcům krve.

SMP CZ:
SMP CZ provádí rekonstrukci železničního mostu na trati
Pňovany-Bezdružice, který překlenuje hracholuskou přehradu. Na otáčení druhé ze tří ocelových konstrukcí, které
se na mostě kompletně měnily, jsme pozvali kolegy
z SMP CZ, skupiny SMP i VINCI a externí partnery.
Společně jsme tak mohli sdílet technologii, která je
evropským unikátem.

EXKURZE PRO STUDENTY

TECHNICKÉ ČTVRTKY NA ČVUT

SMP CZ:
Již po druhé za posledních šest měsíců jsme představili
studentům Fakulty stavební ČVUT námi realizovanou
stavbu. Tentokrát jsme v rámci březnového Technického
čtvrtku oslovili více než 40 studentek a studentů, kteří si
přišli poslechnout představení unikátního projektu rekonstrukce železničního mostu nad přehradou Hracholusky.

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2019

SMP CZ, PRŮMSTAV:
V rámci spolupráce se středními a vysokými školami pořádáme exkurze na naše stavby. Se studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze, VUT v Brně, Středních průmyslových
škol Dušní a Josefa Gočára jsme letos zavítali na stavby
společností SMP CZ a PRŮMSTAV. Konkrétně se jednalo
o stavbu mostu přes přehradu Hracholusky, rekonstrukci
vodního díla Klabava a novostavbu polyfunkčního domu
v Praze-Libni.

VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
NA ČVUT

SMP CZ, PRŮMSTAV:
Se studentkami a studenty Fakulty stavební ČVUT jsme
sdíleli v rámci iKariéry jejich sny a představy o budoucnosti. A byly rozmanité, s příchutí odvahy, nejistoty a očekávání. Těšíme se na společná setkání na našich stavbách:).
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konstrukční 3D model doplněný o rozmístění jeřábů a situace kolem stavby

