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JSME PŘIPRAVENI
NA ROK 2020?
Často si kladu otázku, co motivuje
naše stávající i budoucí zaměstnance
pracovat ve společnostech skupiny
SMP. Zda jsme atraktivním a žádaným
zaměstnavatelem a zda jsme připraveni na to, co přijde za rok dva
i více let.
Zvykli jsme si na informace o tom, že
se vše okolo nás velice rychle mění,
ale podstatné je, zda a jak na tyto
změny reagujeme. Z pohledu budoucí
úspěšnosti je atraktivní společností ta,
ve které zaměstnanci zavádějí
a používají moderní technologie, která
netrpí nedostatkem zaměstnanců
a která jim nabízí další profesní i kariérní rozvoj. Z pohledu spolupracovníků je zase důležité, zda tato společnost dokáže své zaměstnance dobře
zaplatit a dopřát jim zajímavé benefity,
zda v ní panuje příjemná atmosféra
a zda třeba dokáže nabídnout i určitou
flexibilitu v pracovní době.
Obstály by společnosti skupiny SMP
před těmito požadavky? Z miniprůzkumu, se kterým jsem se obrátil na pár
našich kolegyň a kolegů, lze poskládat
následující odpověď.
Naši zaměstnanci oceňují možnost dalšího profesního rozvoje, ať
už formou interních vzdělávacích
programů, nebo externího školení. Jen
v první polovině tohoto roku absolvovali zaměstnanci SMP CZ 7 100 hodin
školení ve více než 30 různých vzdělávacích programech. Pokud bychom
k tomu přičetli ostatní společnosti
skupiny SMP, byla by ta čísla výrazně
vyšší.
Jednoznačně pozitivně hodnotí naši
zaměstnanci příležitost zapojit se do
inovačních programů. Společnosti
skupiny SMP se dlouhodobě účastní
soutěže Cena za inovaci, a to jak

v nadnárodním měříku skupiny VINCI,
tak i v modifikaci soutěže v České
republice. Evidujeme rostoucí zájem
o Inkubátor rozvoje, který ve skupině
SMP funguje od roku 2017. Na těchto
platformách lze rozvíjet projekty z nejrůznějších oblastí – od ryze technických až třeba po projekty ekologické.
Bez povšimnutí nezůstává ani naše
snaha vypořádat se s čím dál složitějším zajišťováním nových zaměstnanců. Skupina SMP je strategickým
partnerem Stavební fakulty ČVUT
v Praze. Máme položené základy pro
spolupráci se studenty stavebních
škol, každoročně k nám přicházejí
noví absolventi. Od roku 2017 jsme
zapojeni do projektu Režim Ukrajina, díky němuž doplňujeme vlastní
dělnické kapacity.
Stále více našich kolegů a kolegyň se
zapojuje do investičního programu
CASTOR, prostřednictvím kterého si
mohou zakoupit akcie VINCI a získat
další prémiové akcie zdarma. Rostoucí
účast odráží důvěru zaměstnanců
nejen v našeho akcionáře, ale i ve
společnosti skupiny SMP.

Našim zaměstnancům jsme schopni
nabídnout různé formy pracovních
poměrů, a pomoci jim tak vyřešit
potřebu skloubit rodinný a pracovní
život.
Na posledním místě, ale nikoliv co do
důležitosti, bych chtěl zmínit hrdost
našich kolegyň a kolegů na stavby,
které naše společnosti během své
historie realizovaly. A byl by to dlouhý
seznam.

„

RÁD BYCH VÁS VŠECHNY
UJISTIL, ŽE NAŠE SPOLEČNOSTI SVOU SLÁVU NEMAJÍ
ZA SEBOU, ŽE NEŽIJÍ ZE SVÉ
HISTORIE, ALE ŽE ROZVÍJEJÍ
SVÉ TRADICE. MÁME NA CO
NAVÁZAT A NA VÝZVY BUDOUCNOSTI JSME PŘIPRAVENI.“
Hezké slunečné dny.

PAVEL KAMENÍK

PERSONÁLNÍ ŘEDITEL SKUPINY SMP

Jako zajímavou a lákavou vnímají naši
zaměstnanci příležitost podílet se
na projektech v zahraničí, aktuálně
v Německu a na Slovensku. V rámci
skupiny VINCI mohou využít programy regionální či profesní mobility,
přihlásit se do interních výběrových
řízení ve VINCI a v případě úspěchu
se stát součástí projektových týmů
prakticky po celém světě.
Naše kolegyně a kolegové se v čím
dál větší míře zapojují do sociálních
projektů v neziskovém sektoru, které
organizuje a nabízí Nadace VINCI
v České republice. Jako silně motivující vnímají, zvláště ti mladší, projekt
Solidární dovolená, který odstartoval
v tomto roce.

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2019
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VINCI CONSTRUCTION INTERNATIONAL
NETWORK V ROCE 2018
VINCI CONSTRUCTION INTERNATIONAL NETWORK SDRUŽUJE TÉMĚŘ
80 DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ VINCI CONSTRUCTION, KTERÉ PŮSOBÍ JAKO
GENERÁLNÍ DODAVATELÉ V EVROPĚ, AFRICE, FRANCOUZSKÝCH ZÁMOŘSKÝCH
SPOLEČENSTVÍCH A V OCEÁNII, A TO VE VŠECH OBLASTECH VÝSTAVBY. PRO TYTO
SUBJEKTY JE CHARAKTERISTICKÁ SILNÁ PŘÍTOMNOST NA MÍSTNÍCH TRZÍCH,
KTERÁ JE V ZÁVISLOSTI NA JEDNOTLIVÝCH PROJEKTECH POSÍLENA ODBORNOSTÍ
OSTATNÍCH DIVIZÍ Z OBORU.

   V POLSKU bylo díky návratu trhu k hospodářskému růstu zaznamenáno v roce 2018 výrazné navýšení obratu
   (+52 % na 0,4 miliardy eur). Dceřiná společnost Warbud, která je velice aktivní v oblasti pozemního stavitelství,
   pokračovala ve výstavbě výškových budov Skyliner (45 podlaží) a Mennica Legacy (výška 130 m) ve Varšavě, kde
   byla rovněž pověřena realizací hrubé stavby ambiciózního projektu výškové budovy Varso Tower (výška 310 m,
   110 tisíc m2) navržené architektonickou kanceláří Foster and Partners. K rozvoji dalších aktivit na tomto trhu by
   mělo přispět založení společného podniku pro developerské projekty společně s VINCI Immobilier, k němuž došlo
   v roce 2018. Warbud je rovněž klíčovým hráčem v odvětví zdravotnictví, což potvrdila nová smlouva na výstavbu
   dětské nemocnice se 354 lůžky v Poznani.

OBRAT VINCI CONSTRUCTION INTERNATIONAL NETWORK ČINIL V ROCE 2018
TÉMĚŘ 2,5 MILIARDY EUR (+11 % OPROTI ROKU 2017) PŘI STEJNÉM ROZSAHU
KONSOLIDACE A SMĚNNÉM KURZU.

FRANCOUZSKÁ ZÁMOŘSKÁ SPOLEČENSTVÍ
   Díky podpoře ze strany sítě místních partnerů se subjektům VINCI Construction Dom-Tom podařilo oproti roku
   2017 zvýšit obrat o 6 %, ten tak činil 0,6 miliardy eur. Činnost jednotlivých firem nadále vycházela z využívání
   specializovaných zařízení a odborných zkušeností ze všech odvětví pozemního stavitelství a veřejných prací.
   Rozvoj aktivit byl podpořen dynamickým vývojem na trhu rezidenčních projektů, kde celková rozpracovanost
   představuje v současné době téměř 2 500 bytů. K nejvýznamnějším projektům patří výšková budova Pacific Plaza
   v městě Nouméa v Nové Kaledonii, která se svými 25 poschodími a 135 byty patří v tomto zámořském území
   k nejvyšším.
   V roce 2018 byly uzavřeny i další nové smlouvy, v Mayotte se jedná například o výstavbu čistírny odpadních vod
   v Mamoudzou. Na ostrově Réunion jde o realizaci první městské lanové dráhy o délce 2,7 km ve městě
   Saint-Denis. Na ostrově také významně pokročila výstavba hráze a viaduktu komunikace
   Nouvelle Route du Littoral na oceánském pobřeží.

EVROPA
   Obrat celkově vzrostl o 34 %, a to na 0,5 miliardy eur.
   V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU zůstal obrat v roce 2018 na předchozí úrovni, tedy 0,1 miliardy eur.
   Ve vodohospodářské oblasti dokončily české dceřiné společnosti rozšíření čistírny odpadních vod v Praze
a získaly smlouvu na provozování úpravny vody v Lutíně. Na podpoře činnosti se podílejí i projekty v sousedních
zemích, zejména v Německu, především pokud jde o inženýrské stavby v rámci výstavby dálnic realizované ve
spolupráci s Eurovií.
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2019

Výšková budova Mennica, Polsko

AFRIKA
   Nehledě na obtížnou ekonomickou situaci v zemích poznamenaných prudkým snížením cen surovin dokázala
   dceřiná společnost Sogea-Satom v roce 2018 zvýšit obrat o téměř 2 % (0,7 miliardy eur), a to díky diverzifikaci
   svých poboček na kontinentě, kde je zastoupena již téměř 90 let. Profitovala rovněž z příhodné orientace trhů
   východní Afriky, kde došlo k citelnému nárůstu činnosti a zakázek.
   Obě tradiční profese společnosti Sogea-Satom našly vhodné uplatnění, jak v oblasti silniční infrastruktury, kde
   je rozvoj velkých aglomerací (mimoúrovňová křižovatka Nord v Ouagadougou v Burkině Faso, mimoúrovňová
   křižovatka Diori Hamani v Niamey v Nigeru, boulevard de Marseille v Abidžanu v Pobřeží slonoviny) doprovázen
   výstavbou městských komunikací, při realizaci dvou nových významných smluv v Kamerunu (135 km na
   komunikaci RN15 a 106 km na provinční komunikaci č. 18), tak také v oblasti vodohospodářské infrastruktury
   na výstavbě nové čističky v aglomeracích Abidžanu (Pobřeží slonoviny) a v Kampale (Uganda). Současně s tím

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2019
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   pokračovala Sogea-Satom v diverzifikaci své činnosti v oblasti pozemního stavitelství. V Maroku se podílela na
   výstavbě nádraží v Tangeru a Kenitře na trase první vysokorychlostní železniční tratě v zemi. Zahájila výstavbu
   nového stadionu s kapacitou 20 tisíc míst v Yamoussoukru v Pobřeží slonoviny a získala několik dalších smluv
   v Maroku a Senegalu.

Pobřežní komunikace, ostrov Réunion

   Nejvýznamnější projekty hospodářského roku se týkaly modernizace úseku Woolgoolga–Ballina, který je součástí
   hlavního tahu komunikace Pacific Highway, a jeho přebudování na dálnici, modernizace příjezdových komunikací
   do přístavu v Brisbane (Port Drive) a výstavby mostu pro pěší s hlavní mostní obloukovou nosnou konstrukcí
   o délce 200 m nad řekou Nepean v Penrithu západně od Sydney, která probíhá ve spolupráci s firmou Freyssinet.
Víceúrovňová křižovatka, Burkina Faso

OCEÁNIE
   Na NOVÉM ZÉLANDU se po velmi výrazném vzestupu v roce 2017 obrat HEB Construction ustálil na
   0,5 miliardy novozélandských dolarů, což představuje pokles o 5,4 %. Ten byl způsobený poklesem objemu
   nutných rekonstrukčních prací po zemětřesení, které v roce 2016 zasáhlo hrabství Canterbury. HEB Construction
   se těchto prací aktivně zúčastnila, zejména při rekonstrukci pobřežní komunikace SH1, která byla
   po zemětřesení zavalena 700 tisíci m3 zeminy, a také přístavního mola ve Wellingtonu. Kromě toho uzavřela
   HEB Construction významnou smlouvu na realizaci nového dálničního spojení do Aucklandu, ekonomicky
   nejvýznamnějšího města v zemi.
   V AUSTRÁLII dosáhla v roce 2018 dceřiná společnost Seymour Whyte, k jejíž akvizici došlo v říjnu 2017, obratu
   0,6 miliardy australských dolarů, což představuje významný nárůst (+34 %). Společnost se sídlem ve státě
   Queensland realizuje hlavní část své činnosti v oblasti silniční infrastruktury a inženýrských staveb.

Rybářský přístav v Casablance, Maroko

Zdroj: Výroční zpráva VINCI 2018
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2019
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ZVÝŠENÍ RETENČNÍ FUNKCE VODNÍHO
DÍLA LABSKÁ
SMP CZ

Vodní dílo Labská v Krkonoších je první ze dvou přehrad na Labi a leží pod
Špindlerovým Mlýnem ve vzdálenosti 11,6 km od jeho pramene. Společnost SMP CZ
realizuje od roku 2017 zvýšení retenční funkce nádrže rekonstrukcí spodních výpustí
v obtokovém tunelu, která bude dokončena v tomto roce. Jedná se o stavbu zajímavou
a krásnou, ale také technicky náročnou.

INVESTOR:
Povodí Labe
ZHOTOVITEL:
Sdružení VD Labská (SMP CZ: 60 %
a LABSKÁ, strojní a stavební
společnost: 40 %)
PROJEKTANT:
HG partner
DOBA REALIZACE:
březen 2017 – listopad 2019

HISTORIE A CHARAKTERISTIKA
VODNÍHO DÍLA
Přehradní hráz postavila v letech
1910–1916 firma Redlich a Berger
z Vídně nákladem 3,5 milionu rakousko-uherských korun. Hráz je založena
na ortorulách v hloubce 4–7 m pod
povrchem terénu, je tížná oblouková,
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2019

Intzeho typu a provedená z místního
rulového lomového kamene.
Hlavním účelem vodního díla je
zachycení povodňových vln a snížení
jejich účinku, částečná ochrana území
pod přehradou před účinky povodní,
zajištění minimálního průtoku v Labi
pod nádrží ve výši cca 0,5 m3/s, zlepšení průtoku pod vodním dílem pro
vodní sporty, rybí hospodářství
a rekreační využití.
Samotné přehradní těleso je vybaveno
příslušnými funkčními objekty. Pro
vypouštění vody z nádrže slouží levá
základová výpust (pravá základová
výpust je na vtoku zabetonovaná)
o průměru 1,1 m a kapacitě 11,6 m3/s.
Na spodní výpust je napojena v podhrází malá vodní elektrárna. K hlavním
funkčním objektům vodního díla patří
obtokový tunel. Jeho celková délka je
149,35 m a rozměry profilu podkovy
jsou 7 x 7 m. Tunel je vylámán
v prosté skále, pouze v krátkém
úseku u portálu je obezděn rulovým
kamenem.

Korunový a šachtový přeliv slouží
pro převádění velkých vod. Korunový
přeliv je situovaný při pravém boku
hráze. Čtyři přelivná pole mají v úrovni
přelivné hrany světlou šířku 9,9 m.
Kapacita všech polí je 74,12 m3/s.
Šachtový přeliv situovaný u levého
břehu nádrže za domkem hrázného je
zděný z lomového kamene. Kruhová
svislá odpadní šachta má průměr
11,5 m a je zaústěná do obtokového
tunelu. Kapacita šachtového přelivu je
79,37 m3/s.
REKONSTRUKCE VODNÍHO DÍLA
Realizovaná rekonstrukce spodních
výpustí v obtokovém tunelu vodního
díla spočívá v nahrazení pěti původních výpustí DN 1100 délky cca
10 m dvěma kapacitními výpustěmi
DN 2000 a jednou výpustí DN 800
s novými regulačními uzávěry, které
odpovídají požadavkům platných
norem a vyhlášek a umožní spolehlivé
převádění průtoků od minimálních
až po povodňové. SMP CZ je zhotovitelem stavebních prací. Druhý člen
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2019
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sdružení, Labská, strojní a stavební
společnost, zajišťuje dodání technologické části nového díla.
Výroba nových technologických
prvků proběhla mimo staveniště
a jejich montáž se realizovala postupně s prováděním přípravných stavebních prací. Práce byly zahájeny složitou instalací ocelových nátokových
trubních profilů na návodní straně
obtokového tunelu. Instalaci provedli
potápěči pod vodou v hloubce 20 m
a následovalo provedení podvodní
betonáže návodních bloků (návodních
předzátek), do kterých byly nátokové
profily zabudovány. Instalované nátoky
jsou po celou dobu stavby zatěsněny
a veškeré bourací práce, demontáže
a nové instalace v obtokovém tunelu
probíhají pod jejich ochranou.
Po komplikovaném provedení projektovaného zkapacitnění obtokového
tunelu a vybourání původních výpustí
směrem k návodní straně hornickým
způsobem bylo instalováno a zabudo-

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2019

váno nové potrubí spodních výpustí
včetně instalace nových regulačních
uzávěrů. Na časový průběh a realizaci
prací prováděných hornickým způsobem měla zásadní vliv neočekávaně
velká tvrdost zastiženého skalního
prostředí, která si vyžádala projektovou změnu realizovaných podpůrných
konstrukcí v obtokovém tunelu.
Součástí technologie spodních výpustí
je navazující nové vystrojení přístupové šachty hluboké 25 m, která umožňuje bezpečný přístup pro obsluhu
vodního díla do strojovny uzávěrů
z domku hrázného, včetně provedení nové elektroinstalace, ventilace,
nového potrubí limnigrafu a napojení
ovládání zařízení do nového řídícího
systému vodního díla. Po dokončení
instalace nové technologie se strojovna uzávěrů spodních výpustí v obtokovém tunelu uzavírá provedením
nové železobetonové povodní stěny
(zátky) s instalovanými segmentovými
uzávěry regulujícími výtok ze spodních výpustí. Na konstrukci povodní

zátky navazuje realizace odtokových
betonových konstrukcí (vývar
a dno) v celé délce obtokového tunelu
až k výtokovému portálu v podhrází. Součástí rekonstrukce spodních
výpustí je i řešení nových česlí na
vtokovém objektu (portálu) obtokového tunelu na návodní straně hráze.
Z důvodu zabezpečení dostatečné
kapacity stávajících bezpečnostních
přelivů se při rekonstrukci vodního
díla zajišťuje jejich ochranu před
vniknutím splavenin, které může mít
za následek snižování jejich kapacity
případným ucpáním. Na výtoku
z obtokového tunelu v podhrází je
součástí realizované rekonstrukce
oprava kamenných břehových zdí
s ohledem na prováděné úpravy zkapacitnění spodních výpustí na vodním
díle.
strana 09 Vzdušný líc přehrady Labská
strana 12 Nová strojovna spodních výpustí před dokončením
strana 13 Oprava levobřežní zdi
strana 14 Zemní práce u šachtového přelivu
Stavební cesta pro přístup do tunelu spodních výpustí
Odtokový tunel spodních výpustí
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INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE ČISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD V MĚŘÍNĚ
ARKO TECHNOLOGY

ARKO TECHNOLOGY prováděla od června 2018 do května 2019 rekonstrukci
a intenzifikaci čistírny odpadních vod v městysi Měřín na Vysočině.

Hlavními důvody rekonstrukce bylo
nevyhovující hrubé předčištění, stavební a strojní vystrojení biologického
stupně, úroveň zpracování
a manipulace s produkovanými odpady, nevýkonné kalové hospodářství,
nemožnost účinně ovlivňovat a řídit
odstraňování nutrientů a stavebnětechnický stav konstrukcí, zejména
budov.
Cílem bylo dosažení plného souladu
dimenzování a výkonu čistírny, která
byla uvedena do provozu v 90. letech
minulého století, s požadavky nařízení
vlády o emisních a imisních standardech, s direktivou pro komunální
odpadní vody a navýšení kapacity
z původních 2 150 na 3 565 ekvivalentních obyvatel.
Rekonstrukce se dotýkala stavebních
objektů a provozních souborů včetně
elektro částí a měření a regulace.
Zrekonstruovaná čistírna odpadních
vod je navržena jako mechanicko-biologická s technologií nízkozatížené
aktivace s biologickou nitrifikací,
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2019

denitrifikací a s chemickým srážením
fosforu.

Odtok čisté vody byl veden do měrného objektu.

Mechanické předčištění je tvořeno
šnekovou čerpací stanicí se strojně
stíranými hrubými česlemi a lapákem
písku. Biologický stupeň obsahuje
dvě aktivační nádrže s přerušovaným
procesem nitrifikace a denitrifikace.
Dosazovací nádrže dortmundského typu slouží k oddělení kalu od
vyčištěné vody. Kalové hospodářství
tvoří uskladňovací nádrže s odtahem
kalové vody ze zón se zahušťováním
kalu.

Po zabezpečení provizorního provozu
byly postupně stavebně rekonstruovány objekty čistírny a dodáno nové
vystrojení technologie včetně elektro,
měření a regulace. Po dokončení prací
byly provedeny veškeré předepsané
zkoušky včetně komplexního vyzkoušení čistírny.
Začátkem července 2019 bylo vydáno
rozhodnutí o povolení zkušebního
provozu, který bude trvat 12 měsíců.

Čistírna odpadních vod byla rekonstruována bez přerušení provozu. To
znamenalo zajistit provizorní čištění
v náhradních nádržích. Pro provizorní
provoz byla navržena nová linka, která
se skládala ze stávající uskladňovací
nádrže na kal a nádrže nově vybudované. Hrubé předčištění zajišťovaly
provizorní ruční česle osazené za
dešťovou zdrž. Čerpání do aktivačních
nádrží bylo provedeno provizorním
ponorným čerpadlem za česlemi.
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2019
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REALIZACE KANALIZACE A ČISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD V OBCI ŘEPIŠTĚ

SMP CZ

ARKO TECHNOLOGY

ARKO TECHNOLOGY ve sdružení se společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby
dokončuje realizaci nové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Řepiště včetně
napojení obyvatel a opravy komunikací a stávající jednotné kanalizace.

Obec Řepiště se nachází na severovýchodě od Paskova, na pravém břehu
řeky Ostravice v nadmořské výšce
305 m n. m. Nová splašková kanalizace bude odvádět odpadní vody
z části nemovitostí v dané oblasti.
Kvůli hornatému terénu obec využívá
rovněž čistírny odpadních vod z přilehlého okolí.
Gravitační kanalizační stoky jsou vedeny zastavěným územím. V místech,
kde to podmínky umožňují, vedou
stoky ve volném terénu vedle zpevněných komunikací. V opačném případě
jsou umístěny převážně v komunikacích stávajících inženýrských sítí.

Technologicky se jedná o čistírnu
třístupňovou, mechanicko-biologickou. Biologické čištění je založeno na
principu nízko zatěžované aktivace
s předřazenou denitrifikací a nitrifikací.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DOLANSKÉHO MOSTU

Realizací tohoto díla dojde k zamezení vypouštění vod, které nevyhovují
současným legislativním předpisům.
Zároveň se zvýší kvalita života obyvatel obce a jejich životní prostředí.

V úterý 2. července 2019 byl za účasti hejtmana Plzeňského kraje slavnostně otevřen
kompletně zrekonstruovaný Dolanský most, který převádí dopravu pod obcemi Dolany
a Chrást přes řeku Berounku a je důležitou spojnicí mezi severním Plzeňskem
a Rokycanskem. SMP CZ realizovala stavbu s firmou FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby, zadavatelem byl Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.

Dlouhodobě plánovaná rekonstrukce
Dolanského mostu byla zahájena
v květnu 2018, kdy bylo provedeno
úplné snesení a nahrazení původního vybavení mostu. Demontovaná
mostovka byla vystavěna širší, včetně
nového veřejného chodníku širokého 1,5 m s 0,75 m širokým revizním
chodníkem na protější straně.
Rekonstrukcí mostu dlouhého 203 m
byla zvětšena šířka průjezdního pro-

storu vozovky z původních 5,4 m
na nových 7 m. V rámci stavby byly
postaveny nové úložné prahy na
podpěrách, nový středový pilíř a byly
provedeny sanace ponechaných železobetonových částí mostu, jako jsou
opěry, oblouky a stěnové stojky.
Součástí stavby bylo rozšíření komunikace se zesílením náspů gabionovou stěnou s výstavbou nového chod-

níku podél komunikace svedeného
mimo dopravní prostor silnice II/180.
Stěžejní stavební práce byly ukončeny
k 15. prosinci 2018 a následující den
byl na mostě obnoven provoz.
V dubnu 2019 byly za částečného
omezení provozu provedeny dokončovací a sanační práce, převážně
z vnější a spodní stavby mostu.

Čistírna odpadních vod je navržena
na základě nejnovějších poznatků
v oboru mechanicko-biologicko-chemického čištění odpadních vod s přihlédnutím k používaným a ověřeným
technologiím a způsobům čištění.
Je určena pro čištění odpadních vod
komunálního charakteru přiváděných
oddílnou, splaškovou, kanalizací, bez
vlivu dešťových vod.
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2019
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UNIKÁTNÍ REKONSTRUKCE PŇOVANSKÉHO
ŽELEZNIČNÍHO MOSTU PŘES PŘEHRADU
HRACHOLUSKY
SMP CZ

SMP CZ ve sdružení se společností MCE Slaný uvedla 30. dubna 2019 do provozu
zrekonstruovaný železniční most přes přehradu Hracholusky na trati
Pňovany–Bezdružice.

INVESTOR:
Správa železniční dopravní cesty
a Plzeňský kraj
ZHOTOVITEL:
SMP CZ a MCE Slaný
PROJEKTANT:
TOP CON Servis
DOBA REALIZACE:
únor 2018 – duben 2019
REKONSTRUKCE MOSTU
Rekonstrukce mostu se týkala sanace
kamenných částí stavby a výměny
staré nevyhovující ocelové nosné
konstrukce na přechodu trati přes
vodní tok Mži ve výšce cca 38 metrů
nad běžnou provozní hladinou hracholuské přehrady. Jedná se o most
o pěti polích, z nichž dvě krajní jsou
kamenná klenbová a tři vnitřní jsou
shodné ocelové nýtované příhradové

konstrukce s horní prvkovou mostovkou s rozpětím 3,6 x 57 m.
Celková délka rekonstruovaného
mostu je 208,4 m. Spodní stavba
sestává ze dvou vysokých kamenných
velmi štíhlých pilířů plošně založených v údolí řeky Mže. Původní stavba
tohoto mostu byla realizována před
více než sto lety a před napuštěním
přehrady Hracholusky, takže v dnešní
době stojí pilíře ve vodě. Další dva pilíře a obě opěry jsou postaveny v horní
části údolního svahu a jsou součástí
krajních klenbových konstrukcí. Rekonstrukcí došlo k výměně tří hlavních
ocelových polí a k zesílení spodní
stavby cementovými injektážemi.
V rámci stavby byl vyměněn kolejový
svršek včetně předpolí. Na návodní
straně mostu byla dobudována lávka
pro pěší a cyklisty. Opravený most byl
zprovozněn pro železniční dopravu
30. dubna 2019. Stavba byla komplet-

ně hotová po dokončení navazujícího
objektu cyklostezky a od června slouží
také turistům a cyklistům. Práce na
cyklostezce začaly v listopadu 2018
a byly předmětem jiného dodavatele.
Kolem spodní stavby bylo zbudováno
lešení pro opravu a zesílení kamenných opěr a pilířů. Po zjištění neúnosného podloží a nekvalitní části svahu
železničního náspu pod montážní
plošinou, nutnou pro montáž nové
ocelové konstrukce, bylo nezbytné
změnit její založení, a to odtěžením
neúnosných vrstev a jejich nahrazením technologií armovaných zemin.
Na takto kaskádovitě zpevněném
terénu byla v květnu smontována
podpěrná ocelová konstrukce
o rozměrech cca 62,2 x 15 m sestávající ze systému Pižmo a vodorovných
ocelových nosníků HE 800B, na níž
se postupně prováděla předmontáž
všech tří polí nosné konstrukce.

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2019
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NOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
Výměna tří hlavních nýtovaných
ocelových příhradových polí
staré nosné konstrukce proběhla
unikátním způsobem montáže.
Nová nosná konstrukce o hmotnosti
jednoho pole 181 t se kompletně
smontovala na předpolí na montážní
plošině a provedla se na ní protikorozní ochrana. Pak se celé pole
příčně a následně podélně pomocí speciálního rámu na teflonech
v obrácené poloze břichem vzhůru
vysunulo nad budoucí místo trvalého
osazení. Zde se vysokopevnostními
tyčemi prostřednictvím roznášecího
roštu stará i nová konstrukce spojily
mostovkami k sobě, obě se pomocí
lisů nadzvedly a na konci uchytily do
speciálně pro tento účel vyrobených
půlených otáčedel opřených o úložné
prahy pilířů. Pomocí hydraulických
lisů pak došlo k postupnému otočení
obou sepnutých konstrukcí o 180° do
polohy nová dole, stará nahoře. Obě
konstrukce se poté od sebe rozeply, stará se vysunula zase břichem
vzhůru na předpolí, kde se rozdělila
na transportní kusy, a nová se spustila na nová kalotová ložiska a usadila
do definitivní polohy.
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Otočení posledního mostního
příhradového pole z pňovanské
strany se tímto způsobem úspěšně
uskutečnilo ve dnech 17.–18. března
2019. Vlastní otočení probíhalo za
pomoci hydraulické soustavy čtyř
poměrně malých lisů zapojených tak,
aby vzájemně synchronně a stejnými
reakcemi působily na sepjaté ocelové
soumostí – dva tlačí a dva brzdí. Poté
se sepnuté konstrukce v otáčedlech
„natvrdo“ začepovaly, lisy se povolily,
přesuvné konzoly podpěr lisů se přestavěly do další polohy a otáčecí krok
se zopakoval. Jednoduché pootočení
obou sepnutých mostovek umožnila
konstrukce vlastního otáčedla, kde
byly v dolních ocelových sedlech
osazeny teflonové desky, po kterých
se odehrával postupný kruhový
pohyb. Otáčedlo bylo navrženo tak,
aby se celá operace výměny jedné
staré ocelové konstrukce za novou
odehrála za 2 x 9 taktů přestavby
lisů. Podmínkou takto zvoleného
systému výměny konstrukcí byla
rovněž vyváženost obou konstrukcí
při poloze o 90°, tzv.
„naplocho“, aby nebyly vysoké
kamenné pilíře namáhány přídavnými ohybovými momenty. Roznášecí

rošt mezi starou a novou ocelovou
konstrukcí byl zkonstruován ještě
tak, že z něj vyčnívalo osm ocelových
nosníků, přes které byla stará ocelová konstrukce pomocí přídavných
táhel vyvěšena na novou ocelovou
konstrukci, a tím víc posílena proti
zborcení při otáčení. Celková otáčená
hmotnost činila cca 440 t.

Pro osazení otáčedel byly obě kamenné opěry svisle odříznuty
a ubourány o cca 1,1 m. Po usazení
nosných konstrukcí do definitivních
poloh s připnutými ložisky a klínovými deskami došlo k podlití ocelových
podložiskových bločků plastmaltou,
vyarmování a zabetonování nových
úložných prahů opěr a pilířů
a k betonáži závěrných zídek.
U obou opěrových pilířů se přezdily
poprsní zdi a spádové betony pro
izolace. Po zaizolování kleneb bylo
položeno kolejové lože a železniční
svršek typu S49 s dřevěnými pražci.
Na příhradových mostních polích se
uchytily dubové mostnice, dokončila
se výměna kolejového svršku
a zábradlí a provedla se rekonstrukce
úrovňového přejezdu na lesní cestě.
U spodní stavby a krajních kleneb
bylo provedeno zesílení cementovými
tlakovými injektážemi, realizovaly se
svislé závrtové skalní kotvy v pilířích

strana 19 Most po rekonstrukci
strana 21 Součástí mostu je lávka pro pěší
tlakovými
injektážemi,
realizovaly
strana
22 Slavnostní
otevření mostu

se
a opěrách pro uchycení krabic pod ložiska a na obou předpolích most se vy

a opěrách pro uchycení krabic pod
ložiska a na obou předpolích mostu se vyskládala gabionová křídla
stabilizující navazující násypová tělesa
trati. Nízký stav hladiny vody v přehradě umožnil proinjektovat spodní
partie obou kamenných pilířů v oblasti
kolísající hladiny vody v nádrži a provést zesilující injektáž zdiva pomocí
šikmých vějířovitých vrtů v místě
původních obetonávek pod hladinou
přehrady.
LÁVKA PRO PĚŠÍ
Pro Plzeňský kraj byla jako sdružená
investice zbudována lávka pro pěší,
která je umístěna na návodní straně
nového mostu. Její tvar sleduje dolní
pasy příhradových nosníků všech tří
hlavních polí. Na obou koncových
břehových částech je lávka zakončena
rovnými poli s železobetonovými opěrami založenými na mikropilotách. Její
podlaha je z ocelových roštů, které nevyžadují žádnou zimní údržbu, zábradlí
je ze síťoviny s lankem napnutým do
ocelových rámů. Opěry pokračují ram-

pami vedenými po terénu obou břehů,
které navazují na síť cyklotras
a místních stezek pro pěší.
ZPROVOZNĚNÍ MOSTU
Tato výjimečná technologie se ukázala
jako velmi vhodně zvolená zejména
vzhledem k úplnému vyschnutí přehrady u přístaviště ve Vranově (3 km
proti proudu řeky), kam se původně
měly na pontonech odvážet rozřezané
části staré ocelové konstrukce. Tím,
že se výměna ocelové konstrukce
odehrávala pouze v rovině mostu, bylo
možné práce provádět bez závislosti
na počasí, a především stavu vody
v přehradě.
Na opraveném mostě byla na konci
dubna 2019 provedena statická zatěžovací zkouška. Statickou spolehlivost
ověřila soustava tří těsně za sebou
postavených lokomotiv ruské výroby
Sergej T 679.1 (každé o hmotnosti
116 tun) v pěti různých polohách,
a to pomocí měření průhybů uprostřed
a stlačení ložisek na podpěrách. Po
úspěšném testu mohl být most uveden do veřejného provozu.

„

RÁDI BYCH PODĚKOVALI VŠEM NAŠIM KOLEGŮM
ZE SPOLEČNOSTI SMP CZ
ZA JEJICH PRACOVNÍ ÚSILÍ,
NAŠEMU PARTNEROVI VE
SDRUŽENÍ, FIRMĚ MCE SLANÝ, ZA PRACOVNÍ NASAZENÍ
A TVŮRČÍ INVENCI, ZÁSTUPCŮM PROJEKTANTA A INVESTORA ZA JEJICH PRÁCI, POMOC, NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ
A NEUTUCHAJÍCÍ NADŠENÍ
PRO VĚC, A SAMOZŘEJMĚ
NAŠIM SUBDODAVATELŮM
A VŠEM, KTEŘÍ SE NA STAVBĚ
PODÍLELI,“ ŘÍKÁ VEDOUCÍ PROJEKTU MILAN VRABEC.
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VÝSTAVBA ŠESTIPROUDOVÉHO ÚSEKU
SPOLKOVÉ DÁLNICE
VIA STRUCTURE

V první polovině roku 2017 byl zahájen projekt výstavby šestiproudového úseku
spolkové dálnice A7 Hannover–Kassel v úseku AS Bockenem–AS Göttingen. Na tomto
projektu se podílí společnost SMP CZ, která je zde ve sdružení s německou
společností Via Structure.

Sdružení realizuje výstavbu třinácti
inženýrských objektů, a to pro objednatele, kterým je velké sdružení pro
výstavbu ARGE CJV A7 (Construction
Join Venture A7 – Eurovia DE, Rohde,
Stutz). Zadavatelem je konsorcium Via
Niedersachsen, které pro Spolkovou
republiku Německo provádí kompletní
realizaci včetně financování a zajištění
provozu po dobu 30 let. Součástí
konsorcia Via Niedersachsen je VINCI
Concessions Deutschland.
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Samotná realizace byla spuštěna o rok
později, v dubnu 2018, a to pracemi
na dálničním nadjezdu a na mostu
přes dálnici pro zvěř. V první polovině
roku 2019 započala výstavba čtyř
dálničních mostů a jednoho mostu
pro zvěř, dálničního nadjezdu a opěrné
zdi.
MOSTNÍ OBJEKTY A STAV PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Sdružení je složeno z technicko-hospodářských pracovníků obou společností a dělnických kapacit SMP CZ.
Stavební objekty, které naše sdružení
realizuje, se skládají ze sedmi dálničních mostů, dálničního nadjezdu,
mostu přes dálnici pro divou zvěř,
dvou propustků a dvou opěrných zdí.

BW 2087
Dálniční mostní objekt nad místní
komunikací
Jednopolová železobetonová nosná
konstrukce o rozpětí 23 m a šířce
18,55 m je samostatná pro každý
jízdní směr, v příčném řezu má tři
trámy, masivní železobetonová spodní
stavba je založena plošně.

Výstavba na dálnici A7 probíhá za
omezeného, avšak nepřetržitého
provozu. V roce 2017 byla zahájena
inženýrská a projekční příprava stavby.

Do poloviny roku 2019 byla provedena demolice původního objektu,
výkop včetně zajištění stavební jámy,
opěra OP20 a založení opěry OP10.

BW 2083a
Úprava vyústění propustku pod
dálnicí
Výstavba nebyla ještě zahájena.
BW 2083
Dálniční mostní objekt nad místní
komunikací
Železobetonová jednopolová rámová
konstrukce o rozpětí 20,57m a o šířce
18,20 m je samostatná pro každý jízdní směr, založení je provedeno plošně.
Demolice objektu včetně výkopu
a zajištění stavební jámy byla provedena v první polovině roku 2019,
realizovaly se základy obou opěr, nyní
probíhá jejich výstavba.
BW 2082
Dálniční mostní objekt nad tratí
Deutsche Bahn
Předpjatá nosná konstrukce o dvou
polích o rozpětí 23,034 + 18,886 m
a o šířce 18,50 m je samostatná pro
každý jízdní směr. V příčném řezu má
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nosná konstrukce tři trámy, masivní
železobetonová spodní stavba je
založena plošně.
Demolice nosné konstrukce mostu byla provedena za výluky trati
začátkem července 2019 a nyní
probíhá demolice spodní stavby spolu
s hloubením stavební jámy a jejím
zajištěním.
BW 2080
Přesypaný dálniční mostní objekt
pro převedení vodoteče
Rámová železobetonová konstrukce
světlé šířky 4,0 m a délky 62,25 m je
založena plošně.

„

HLOUBENÍ STAVEBNÍ JÁMY BYLO ZAHÁJENO
V LEDNU ROKU 2019. V PRŮBĚHU PRACÍ BYLO ZJIŠTĚNO,
ŽE ÚNOSNOST ZEMNÍCH
KOTEV NEDOSAHUJE POŽADOVANÝCH HODNOT.
DŮVODEM JE NEÚNOSNÁ
ZEMINA NÁSYPOVÉHO TĚLESA DÁLNICE. TO VEDLO KE
ZMĚNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. VÝSTAVBA SE
TÍM DOSTALA DO ČASOVÉHO
POSUNU, NICMÉNĚ NYNÍ,
V POLOVINĚ ROKU 2019, JE
STAVEBNÍ JÁMA VYKOPÁNA
A ZAJIŠTĚNA, OBJEDNATEL
PROVEDL STABILIZACI PODLOŽÍ A MY MŮŽEME ZAHÁJIT PRÁCE NA ZÁKLADOVÉ
DESCE,“ VYSVĚTLUJE TECHNICKÝ
NÁMĚSTEK RADIM CIHLÁŘ.

BW 2079d
Nadjezd nad dálnicí a místní komunikací pro převedení zvěře o šířce
50,73 m a celkové délce 87,60 m.
Nosná konstrukce z předpjatého
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SE DÁL. NYNÍ POKRAČUJÍ
PRÁCE NA OBJEKTECH ŘADY
80 A NÁSLEDOVAT BUDOU
V průběhu roku 2018 byla zhotovena
opěra WDL A, poté byly ale práce kvů- OBJEKTY ŘADY 70,“ ŘÍKÁ
betonu má tři pole s rozpětím
22 + 30 + 22 m.

li nízké únosnosti základové zeminy
pod zbývající opěrou a pilíři zastaveny.
Byl proveden dodatečný geologický průzkum, který odhalil odlišné
parametry zeminy oproti zadávací dokumentaci. V současné době probíhají
projekční práce na realizační dokumentaci a vše směřuje k tomu, že
bude tento most založen na pilotách
průměru 1,2 m a celková výměra pilot
bude přesahovat 4 000 m.
BW 2068
Nadjezd nad dálnicí pro převedení
místní komunikace o celkové délce
59,40 m a šířce 14,30 m

RADIM CIHLÁŘ.

BW 2077a
Prodloužení vyústění obou konců
propustku pod dálničním tělesem
Výstavba nebyla prozatím zahájena.
BW 2077
Dálniční mostní objekt nad místní
komunikací
Železobetonová monolitická přesypaná klenba o délce 62,17 m a světlé
šířce 12,22 m

VÝSTAVBA DÁLNIČNÍHO MOSTU
NA RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACI D35
SMP CZ

SMP CZ spolu s firmami Strabag a M – Silnice realizuje pro Ředitelství silnic a dálnic
České republiky 12,6 kilometrů dlouhý úsek rychlostní komunikace D35 mezi obcemi
Opatovice nad Labem a Časy. Připravovaná trasa mezi Hradcem Králové a Olomoucí
v budoucnu odlehčí přetěžované dálnici D1.

Nosnou konstrukci tvoří předpjatá
dvoutrámová konstrukce o dvou
polích o rozpětí 28,40 + 31,00 m.

BW 2076
Dálniční mostní objekt nad místní
komunikací
Železobetonová monolitická rámová
konstrukce o délce 35,8 m a světlé
šířce 6,50 m

V současné době se provádějí dokončovací práce. Opěry jsou obkládány
lícovými cihlami, realizuje se revizní
schodiště, provádí se montáž mostního zábradlí a celkové dokončení
mostu.

BW 2075
Dálniční mostní objekt nad místní
komunikací
Železobetonová monolitická přesypaná klenba o délce 34,80 m a světlé
šířce 10 m

ZAHÁJENÍ PRACÍ:
květen 2019

PŮVODNĚ PLÁNOVANÝ
TERMÍN VÝSTAVBY, KTERÝM BYL ÚNOR 2020, JE
PRODLOUŽEN A NYNÍ SE
PŘEDPOKLÁDÁ UKONČENÍ
NAŠICH PRACÍ V ROCE 2021.
CHCI PODĚKOVAT VŠEM,
KTEŘÍ SE PODÍLEJÍ NA TOMTO PROJEKTU, ZEJMÉNA ZA
JEJICH ÚSILÍ A VYTRVALOST,“

DOKONČENÍ STAVBY:
leden 2023

„

TENTO OBJEKT BYL
NAŠÍM PRVNÍM MOSTEM,
NA KTERÉM JSME PROVEDLI
VŠECHNY KONSTRUKČNÍ
PRVKY. STAL SE TAK PRO
NÁS VELKÝM ZDROJEM PONAUČENÍ. I KDYŽ SE MŮŽE
ZDÁT, ŽE SE MOSTY STAVĚJÍ
V NĚMECKU OBDOBNĚ JAKO
U NÁS, EXISTUJÍ DROBNÉ
ROZDÍLY, KTERÉ MOHOU
ZPŮSOBIT KOMPLIKACE.
NICMÉNĚ S KAŽDOU NOVOU SITUACÍ ZÍSKÁVÁME
ZKUŠENOSTI A POSOUVÁME

„

UZAVÍRÁ RADIM CIHLÁŘ.

PLÁNOVANÉ ZPROVOZNĚNÍ
STAVBY:
leden 2022

Součástí stavby je přes 270 stavebních objektů. SMP CZ z toho realizuje
estakádu přes inundační území Labe.
Přemostění tvoří dva nezávislé předpjaté trámové mosty: dvoutrámový
most o 20 polích budovaný na výsuvné skruži a třípólový komorový most
s podélnými náběhy stavěný metodou
letmé betonáže. Celková délka mostu
je 1 060,5 m (levý most) a 1 064,0 m
(pravý most). Mosty jsou založeny
hlubině na vrtaných velkoprůměrových pilotách délky 16–21 m.
SMP CZ navrhla, upravila a dodává
vlastní výsuvnou skruž RÖRO. Vozíky

pro letmou betonáž jsou od společnosti ULMA, manipulaci s nimi bude
stavba provádět vlastními silami.

strana 26 Základ pilíře P20

Výstavba obou mostů probíhá od
přechodového pilíře P21 k opěrám,
u jejichž násypů probíhá konsolidace po dobu minimálně tří měsíců.
Založení skruže je provedeno na
beraněných prefabrikovaných železobetonových pilotách. Toto řešení,
které se úspěšně provádí v Holandsku
a Polsku, se v České republice zavádí
nově. Na stavbě proběhly ověřovací
zkoušky, aby se tento způsob zakládání mohl na stavbách v České republice
používat. Tam, kde jsou vhodné geologické poměry, je tato metoda výrazně
rychlejší a cenově přijatelnější než
klasické velkoprůměrové vrtané piloty.
V současné době se provádí pilotové
založení, základy a pilíře spodní stavby
a je zabetonován první postup trámové nosné konstrukce a připravuje se
zárodek letmé betonáže.
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2019
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„
ZALOŽENÍ PROVIZORNÍCH KONSTRUKCÍ
PŘI VÝSTAVBĚ MOSTŮ PŘES LABE
SMP CZ

V první polovině roku 2019 zahájila firma SMP CZ stavbu dvou mostů přes Labe. Na
obou stavbách bylo potřeba provést založení provizorních konstrukcí přímo v korytu
naší největší řeky. V obou případech byla zvolena technologie beraněných ocelových
pilot, rozdílný byl přístup k instalaci beraněných profilů.

„

28

Založení pilířů přímo v korytě řeky je
náročná disciplína, při které je nutné
zajistit lodní a pontonovou dopravu
materiálů a technologií potřebných
pro výstavbu jímek. Zpravidla to vyžaduje velký objem zemních prací a prací prováděných pod vodou odbornými
potápěčskými firmami. Pro založení
pomocných provizorních konstrukcí
při výstavbě dvou mostů přes Labe
byla zvolena technologie, která se
obejde bez vytváření jímek a zároveň
zajistí kvalitní založení bez ohledu
na výšku sedimentů v korytě řeky
a eliminuje riziko podemletí základů
při zrychleném průtoku vody.
RYCHLOSTNÍ SILNICE R35
OPATOVICE–ČASY
Při výstavbě mostní estakády přes
inundační území Labe na trase komunikace R35 v úseku Opatovice-Časy
bylo nutné vybudovat provizorní most
pro zajištění obslužnosti obou břehů
řeky po dobu výstavby. Most umožňuje kromě pohybu pracovníků i přejezd
nákladních vozidel.
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Mostní konstrukce je navržena jako
dvoupolová s opěrami na březích
a jedním pilířem uprostřed koryta
Labe. Délka nosníků jednotlivých polí
je 24 metrů. Opěry jsou založeny
plošně v úrovni únosných štěrkopískových vrstev a jejich stabilita je
zajištěna kombinací štětových stěn
a těžkého kamenného záhozu.
Střední podpěra je průtočná ocelová
bárka opatřená ledolamem, tvořená
beraněnými profily o průměru
500 mm a vetknutá do únosných
slínovcových vrstev. Beranění ocelových profilů prováděla firma Zakládání
staveb za pomoci zavěšeného vibroberanidla a pásového jeřábu Liebherr.
Práce byly provedeny během několika
dnů za použití lehkého pomocného
pontonu a s nutností minimálních
pomocných prací.
SILNIČNÍ MOST PŘES LABE MEZI
VALY A MĚLICEMI
Dalším projektem, který v současné
době SMP CZ realizuje, je výstavba
silničního mostu přes Labe u Přelouče
mezi obcemi Valy a Mělice.

SOUČÁSTÍ NAŠÍ DODÁVKY
JE I ZAJIŠTĚNÍ MOŽNOSTI PŘECHODU ŘEKY LABE PRO PĚŠÍ
PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO
MOSTU. TENTO POŽADAVEK
JSME ZAJISTILI POMOCÍ REALIZACE DOČASNÉ LÁVKY PRO
PĚŠÍ. LÁVKA JE NAVRŽENA JAKO
ČTYŘPOLOVÁ S OPĚRAMI NA
BŘEHU ŘEKY A SE DVĚMA PODPĚRAMI V KORYTU A DALŠÍMI
NA BŘEHU LABE. ŘEKU PŘEKONÁVAJÍ TŘI POLE S NOSNÍKY
O DÉLCE 24 METRŮ, ČTVRTÉ
POLE NA LEVÉM BŘEHU MĚŘÍ
12 M. OPĚRY A PILÍŘ NA LEVÉM
BŘEHU JSOU ZALOŽENY PLOŠNĚ. PILÍŘE V KORYTU ŘEKY
JSOU ZALOŽENY NA BERANĚNÝCH PROFILECH HEB300.
JEJICH INSTALACI PROVEDLA
FIRMA AARSLEFF S BERANICÍM ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM
NA BAGRU. PRO ZAJIŠTĚNÍ
PŘÍSTUPU POTŘEBNÉ TECHNIKY K MÍSTU BERANĚNÍ JSME
POMOCÍ JEŘÁBŮ REALIZOVALI
PROVIZORNÍ LÁVKU TVOŘENOU
BÁRKAMI PIŽMO A NOSNÍKY
BUDOUCÍ LÁVKY. NOSNÍKY
PILÍŘŮ BYLY ZABERANĚNY NA
POŽADOVANOU HLOUBKU
A VETKNUTY DO POLOSKALNÍHO PODLOŽÍ. LEHČÍ VIBROBERANIDLO V KOMBINACI
S HYDRAULIKOU RYPADLA SE
UKÁZALO JAKO DOSTATEČNÁ
KONFIGURACE,I KDYŽ BYLA
V ZÁLOZE PŘIPRAVENA VARIANTA S PŘEDVRTÁNÍM VE
VRSTVÁCH SLÍNOVCŮ,“
ŘÍKÁ GEOTECHNICKÝ EXPERT
ÚTVARU TECHNICKÉHO ŘEDITELE
JAN HORÁK.

strana 28 Stavba mostu přes Labe mezi Valy a Mělicemi
strana 28 Stavba rychlostní silnice R35 Opatovice-Časy

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2019

29

30

UPLATNĚNÍ INOVACE HŘEBENOVÝCH
MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ WP
OK TŘEBESTOVICE

Společnost OK Třebestovice dokončila na jaře 2019 dodávku hřebenových mostních
závěrů Freyssinet WP pro stavbu mostu ve Svinarech. Práce se prováděly pro
generálního dodavatele, společnost Chládek a Tintěra Pardubice.
strana 30 Pohled na most z OP1
Konstrukce mostních závěrů s montážním roštem

závěry osadit stejným způsobem jako
závěry lamelové.
Nové přemostění, které nahrazuje
původní nýtovanou konstrukci z roku
1907, převádí silnici III/3082 přes
řeku Orlici a je důležitým prvkem zajištění dopravní obslužnosti přilehlých
obcí. Po mostě vede chodník pro
pěší sdružený s cyklostezkou a velké
množství inženýrských sítí, mimo jiné
i vodovod a plynovod.
Konstrukčně se jedná o jednopolový
most s rozpětím 75 m. Nosnou konstrukci tvoří dva samostatně stojící
ocelové oblouky, na které je zavěšena
podélně předpjatá železobetonová
mostovka.
Uspořádání mostu v příčném řezu je
poměrně atypické. Protože jsou v místě závěsů k oblouku podélné trámy,
tvoří mostovka zároveň i římsy. Hydroizolace je v tomto místě stěrková,
přímopochozí. Ve vozovce o šířce 7 m,
ohraničené kamennými obrubníky je
provedena vanová izolace. S ohledem
na toto uspořádání představoval návrh
hřebenových závěrů ideální řešení. Na
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2019

opěře 10 byl navržen mostní závěr pro
pohyb do 160 mm a na opěře 20, kde
je umístěno pevné ložisko a dochází
zde pouze k pootočení, byl navržen
závěr pro pohyb do 80 mm. Konkrétně
se jednalo o typy WP160, respektive
WP80.
Současně se zahájením příprav v létě
2018 probíhal návrh inovovaného řešení hřebenových závěrů WP
s umožněním napojení izolace nosné
konstrukce. To využívá doplnění
hřebenových desek o podkladní konstrukci, která napojuje izolace mostu
na mostní závěry a uchycuje odvodňovací membrány a bednicí plechy.

„

PŮVODNĚ SE PRO STAVBU
PŘEDPOKLÁDALO PROVEDENÍ
V TYPICKÉM ŘEŠENÍ FREYSSINET
S PŘÍMOPOJÍŽDĚNÝM BETONOVÝM PRAHEM, ALE NAKONEC
VYHRÁLA MOŽNOST UPLATNĚNÍ
INOVACE NA KONKRÉTNÍ STAVBĚ
A ZÍSKÁNÍ DŮLEŽITÉ REFERENCE,
A TO I ZA CENU ŘEŠENÍ MNOHA

DETAILŮ ZA POCHODU. PROVEDENÍ S PODKLADNÍ KONSTRUKCÍ
SE TAK ZAPRACOVALO DO KONCEPTU REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY A NÁSLEDNĚ SE PŘI
VÝROBNĚ-TECHNICKÉ DOKUMENTACI DOPRACOVALO,“ VYSVĚTLUJE
MANAŽER MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ
MAREK VACHTL.
Při přípravě projektu bylo potřeba
vyřešit mnoho atypických detailů
především v návaznosti vozovky na
římsy a kolize systému odvodnění se
žlabem pro inženýrské sítě. Nejzásadnějším úkolem bylo navržení nového
postupu montáže mostního závěru.
Standardní řešení počítalo s realizací
po položení vozovkového souvrství.
Dvojice hřebenových desek by v tomto
případě byly zavěšeny na montážních ramínkách umístěných v rovině
vozovky. Závěry s napojením izolace
se však osazují před vlastní pokládkou
vozovky, proto bylo nutné technologický postup upravit tak, aby bylo
možné inovované hřebenové mostní

Podkladní konstrukce byla opatřena
kotevními oky klasických profilových
mostních závěrů. Hřebenové desky
byly s podkladní konstrukcí pevně
spojeny a zafixovány ve své pozici
pomocí pomocného montážního roštu. Takto byl mostní závěr osazen do
kapes jako celek a kotevní oka přivařena k výztuži v kapse. Po zafixování
podkladní konstrukce byly šrouby zajišťující hřebenové desky nahrazeny
typovými kotevními prvky, kapsy byly
dovyztuženy a po dotažení bednicích plechů byla provedena betonáž.
Následující kroky se již příliš neliší od
původního řešení; po betonáži byly
hřebenové prvky sejmuty a provedlo
se osazení odvodňovací membrány.
Po opětovné instalaci hřebenových
desek následovalo předepnutí kotev,
provedení zálivek šroubů, osazení
krycích plechů říms a osazení kotlíku
odvodnění.

„

jako původní most jméno plukovníka
Šrámka.
UPLATNĚNÍ INOVACE
POTVRDILO POČÁTEČNÍ PŘEDPOKLADY, A TO ZEJMÉNA ZKRÁCENÍ
DOBY REALIZACE STAVBY
A ELIMINACE RIZIKOVÝCH DETAILŮ. DŮLEŽITÝM PŘÍNOSEM
BYLO TAKÉ ZÍSKÁNÍ POTŘEBNÝCH
ZKUŠENOSTÍ A POZNATKŮ,

KTERÉ JSME PAK UPLATNILI PŘI
REALIZACI MNOHEM VĚTŠÍCH
MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ TYPU WP NA
STAVBĚ D3 V ÚSEKU ČADCA, BUKOV-SVRČINOVEC NA SLOVENSKU,“ UZAVÍRÁ MAREK VACHTL.

Nový most byl slavnostně otevřen na
začátku května 2019 a nese stejně
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REKONSTRUKCE SILNIČNÍHO MOSTU
V TEPLICÍCH
PREFA PRO

Společnost PREFA PRO dodávala nosnou konstrukci z prefabrikovaných předepnutých
mostních nosníků na rekonstruovaný most v Teplicích. Objednatelem stavby bylo
Ředitelství silnic a dálnic České republiky, zhotovitelem sdružení firem
Vodohospodářské stavby a SMP CZ.

Jednalo se o opravu trvalého silničního mostu o jednom poli, který převádí
silnici I/8 přes Hřbitovní ulici v Teplicích. Předmětem rekonstrukce byla
výměna nevyhovující nosné konstrukce, úložných prahů, přechodových
desek, částí křídel a sanování spodní
stavby přibetonávkou.
Při opravě silničního mostu byly vyměněny nosné konstrukce a provedena sanace části spodní stavby. Novou
nosnou konstrukci tvoří předpjaté
prefabrikované T nosníky, které jsou
nad podporami příčně spojeny příčníky. Nosníky jsou spřaženy se železobetonovou deskou o tloušťce 220 mm
a rozpětí 14,5 m a jsou uloženy na
elastomerová ložiska. Celková délka
nosné konstrukce je 15,97 m.
DEMOLICE MOSTU
U původního mostního objektu byla
kompletně zdemolována nosná konstrukce a provedena sanace spodní
stavby. Následná rekonstrukce proběhla ve dvou etapách. V první etapě

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2019

byl opraven pravý most, ve druhé
most levý.
Doprava na mostě byla dočasně
převedena na nerekonstruovaný most
přes střední dělicí pás před opěrou.
Kompletní výluka pro dopravu pod
mostem byla pouze při odstranění
původní nosné konstrukce a osazování nových nosníků. Mimo tyto práce
byl provoz pod mostem zachován. Pro
výluku bylo vypracováno dopravněinženýrské opatření a doprava byla
vedena po přilehlých komunikacích
Teplic.
Původní most tvořila šikmá desková
konstrukce o jednom poli z prefabrikovaných předpjatých nosníků KA-73
o skladebné délce 15 m. V příčném
řezu bylo osazeno celkem jedenáct
nosníků zmonolitněných v podélných
spárách. Opěry jsou masivní železobetonové, křídla monolitická betonová a rovnoběžná s osou převáděné
komunikace. Nosníky jsou uloženy na
nízká elastomerová ložiska.

Části demolované konstrukce musely být v každém okamžiku stabilní,
nesmělo dojít k poškození prostor
pod mostem a vybouraný materiál se
ihned odvážel mimo prostor stavby.
ZAKLÁDÁNÍ A ZEMNÍ PRÁCE
Výkopy byly provedeny v pažených
a otevřených svahovaných jámách se
sklonem 1 : 1. Pažení bylo umístěno
v ose silnice I/8 a umožnilo stavební
práce na pravém (respektive levém)
mostě při zachování provozu na levém (respektive pravém) mostě.
Pažení je provedeno ze zápor I 300
z oceli S235 JR (jejich kořen je
z betonu C 12/15) v rozteči
1 500 mm, které jsou kotveny dvoupramencovými dočasnými kotvami
2 x Lp 15,5 mm/1800 MPa přes ocelové převázky 2 x U240 včetně plechů
z oceli S235 JR a dřevěných pažin.
Kotvy se prováděly injektováním.
Podél křídel na líci se provedl výkop
cca 0,5 m pod terén, na který se
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položil podkladní beton o tloušťce
150 mm pro zhotovení sanační přibetonávky. Na líci podél obou opěr byl
v rozsahu cca 1 m rozebrán chodník
a zhotovil se výkop pro realizaci
sanační přibetonávky na vrstvu podkladního betonu o tloušťce 150 mm.
Po jejím dokončení byl chodník obnoven. K odhalení a obnovení kanalizace
za opěrou O2 se hloubilo v zapažené
rýze o šířce cca 800 mm na hloubku
1,5 m pod úroveň odebrané vozovky.

Na líci opěr byly osazeny měřičské
značky pro měření deformací. Na
pravém křídle obou opěr byl otiskem
do betonu vyznačen letopočet výstavby mostu.

SPODNÍ STAVBA
Opěra byla částečně zdemolována
a zřídil se nový úložný práh o výšce
1 m (na levém mostě 0,98 m). Částečně byla demolována i křídla, a to do
úrovně spodní hrany nového úložného prahu. Výška odbouraného křídla
se směrem ke konci křídel snížila.

Nosníky z betonu C 45/55 – XF2,
XD1. Horní železobetonová spřahující
deska z betonu C 30/37 - XF2 (XD1,
XC4) má šířku 11,25 m.

Líce opěry a křídel byly odbourány
v rozsahu 50 mm a sanovány vyztuženou kotvenou přibetonávkou v minimální tloušťce 100 mm. Výška dříků
je u opěry O1 cca 4,8 m a u opěry
O2 pak 4,6 m. Šířka nového úložného
prahu je 1,93 m a závěrné zídky
0,5 m s rozšířením k uložení přechodové desky. Křídla mají tloušťku
0,55 m. Horní povrch úložného prahu
je vyspádován směrem k závěrné zídce ve sklonu 4 %. V místě jeho konce
byl u závěrné zídky vytvořen půlkruhový žlábek prostřednictvím potisku
PE roury o průměru 75 mm. Žlábek
byl vyspárován střechovitě směrem
k bočním lícům opěry a vyveden
pomocí čedičových tvarovek do
vzdálenosti 100 mm od bočního líce
opěry. U obou opěr obou mostů byla
provedena přechodová deska délky
5 m a tloušťky 0,25 m. Prostor za
rubem opěry byl odvodněn děrovanou
drenážní trubkou HDPE DN 150 mm
obetonovanou drenážním betonem.
Vývod drenáže byl proveden skrz
křídlo pravého mostu, a to na povrch
svahového kužele pomocí neperforované trubky HDPE DN 150 mm.
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NOSNÁ KONSTRUKCE
Novou nosnou konstrukci o celkové
délce 15,97 m tvoří předpjaté prefabrikované T nosníky se spřahující
deskou o jednom poli s rozpětím
14,5 m.

REKONSTRUKCE MOSTNÍCH OBJEKTŮ
V BANSKOBYSTRICKÉM KRAJI
SMS

Od listopadu 2018 do května 2019 prováděla společnost SMS rekonstrukce jedenácti
mostních objektů v katastru obcí Tále, Bystrá a Dolní Lehota v Banskobystrickém kraji.
Objednatelem byla společnost VIAKORP.

Sklon horního povrchu spřažené
desky činí 2 % a je jednostranný. Na
vnějších krajích je v povrchu spřažené desky ve vzdálenosti 0,8 m od
kraje desky 6% protispád. Deska má
konstantní tloušťku 0,22 m. Koncové
příčníky mají šířku 1,28 m a lícují se
spodní hranou nosníků. Podél dolních
hran nosné konstrukce byla provedena okapnička. Svislý povrch okraje
desky a spodní povrch v šířce 0,25 m
byl opatřen penetračním nátěrem.
Betonářská výztuž je z oceli B500 B.
Nosná konstrukce je uložena na
elastomerová ložiska pod každým
nosníkem. Na opěře O1 jsou ložiska pevná, na opěře O2 jsou ložiska
posuvná.

U všech mostních objektů se kompletně vyměňoval mostní svršek
a částečně se sanovaly spodní stavby.
Práce se realizovaly za provozu, kladl
se proto velký důraz na pravidla bezpečnosti.

asfaltového souvrství, demontáží záchytného systému a vybouráním říms.
Po odstranění poškozených konstrukcí byly vybudovány římsy nové, osazen
nový záchytný systém a položeno
nové asfaltové souvrství.

Rekonstrukce začaly osazením
dopravního značení, odfrézováním

Souběžně s pracemi na mostním
svršku se prováděly sanace spodních

staveb dle stadia degradace betonů.
Průběh prací ovlivnily nepříznivé
klimatické podmínky, nicméně mosty
byly investorovi předány bez vad
a nedodělků v květnu 2019.
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VÝSTAVBA ČTYŘHVĚZDIČKOVÉHO HOTELU
V PRAZE
PRŮMSTAV

Společnost PRŮMSTAV realizuje přestavbu a rekonstrukci více než 100 let
starého původně bytového zděného objektu na Senovážném náměstí v Praze 1
na čtyřhvěždičkový hotel, který bude patřit do mezinárodního řetězce Best Western.
Práce se provádějí pro investora společnost SAPANOVA a jejich dokončení je
naplánováno na listopad 2019.

Rekonstrukce historického objektu,
který se nachází v městské památkové
rezervaci, podléhá dozoru Národního
památkového ústavu, který dohlíží
na zachování původních hlavních
vnějších architektonických prvků,
jako jsou uliční fasáda a okna, dveře
a vrata v přízemí nebo třeba tradiční
řešení průjezdu včetně dlažby. Stavba
zahrnuje jedno podzemní a šest nadzemních podlaží, prostornou recepci,
kuchyň a restauraci, společenské
a přednáškové sály, saunu, a především 54 pokojů.
Rekonstrukce objektu, který se skládá
z původního uličního domu, spojovacího krčku a novodobého dvorního
domu, probíhá v několika fázích.

„

NEJDŘÍVE BYLO POTŘEBA
OBJEKTY ODLEHČIT VYBOURÁNÍM
NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ. POTÉ
JSME PROVEDLI RŮZNÁ STATICKÁ
BOURÁNÍ A SOUČASNĚ VYTVOŘILI
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PRO NOVĚ BUDOVANÝ SUTERÉN
POD SPOJOVACÍM KRČKEM VELKÉ
MNOŽSTVÍ PODCHYCOVACÍCH
A ZAJIŠŤOVACÍCH PRACÍ, ČASTO
VELMI KOMPLIKOVANÝCH. POD
SLOUPY JSME NAPŘÍKLAD MUSELI
PROVÉST SPECIÁLNĚ VYZTUŽENÉ
A NATRNOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SKRUŽE PRO PŘENOS ZATÍŽENÍ
ASI 100 TUN OD KAŽDÉHO SLOUPU DO ČTYŘ TENKÝCH MIKROPILOT O PRŮMĚRU 70 MM
A O TLOUŠŤCE STĚNY 11 MM.
VZHLEDEM KE STAVU A KŘIVOSTI KRÁTKÝCH DÍLŮ MIKROPILOT
JSME NEUSTÁLE STABILIZOVALI
JEJICH POLOHU VELKÝM MNOŽSTVÍM SVAŘOVANÝCH PRVKŮ TAK,
ABY NEVYBOČILY ZE SMĚRU A ZŮSTALY V PŮVODNÍ POLOZE. V PRŮBĚHU TĚCHTO ČINNOSTÍ JSME
DODATEČNĚ PODSKLEPILI TAKÉ
PŮVODNÍ DVŮR VEDLE SPOJOVACÍHO KRČKU. TÍM JSME ALE PŘIŠLI
O MOŽNOST RAMPOU VYVÁŽET

VYKOPANOU ZEMINU. PO VYKOPÁNÍ, ZAJIŠTĚNÍ A VYBETONOVÁNÍ
SUTERÉNU JSME PŘISTOUPILI
K VYTVÁŘENÍ TZV. NADPRAŽÍ NAD
VCHODEM DO BUDOUCÍ RECEPCE,“ VYSVĚTLUJE HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ JAN ZÁSTĚRA A POKRAČUJE:

PROSTORU VYSOKOU VÝTAHOVOU ŠACHTU, PŘIČEMŽ MUSELI
RUČNĚ PŘENÁŠET BEDNICÍ DÍLCE
A NEUSTÁLE KORIGOVAT TVAR VE
VZTAHU KE STÁVAJÍCÍM ZDĚNÝM
KONSTRUKCÍM A OCELOVÝM
STROPNÍM NOSNÍKŮM.“

ABY KONEČNÁ NATŘENÁ PODOBA
FASÁDY BYLA JEDNOLITÁ, JAKO
KDYBY SE OPRAVOVALA CELÁ
PLOCHA FASÁDY, KTERÁ TVOŘÍ ASI
250 M2, S MNOHA ŠPALETAMI,
A DOKONCE I BALKONEM,“ ŘÍKÁ
JAN ZÁSTĚRA.

Práce na historizující uliční fasádě
byla velmi specifická. Nejdříve se
musela sama fasáda z lešení dokonale prohlédnout, proklepat a zároveň
přesně zaznamenat rozsah jejích
oprav. Následně se poškozená místa
několikrát oklepávala, očišťovala a
zbavovala prachu, aby se pak v několika vrstvách upravila originálními
německými fasádními maltami a štuky značky KEIM do vzhledové podoby
okolní neoklepávané fasády.

Zateplená dvorní fasáda byla prováděna s více než čtyřiceti špaletami
oken a nutností vyrovnávat původní
křivé zděné fasádní konstrukce a
měla rozsah asi 1 000 m2. Náročné
bylo již samotné nalezení správné
kompromisní rovné a svislé polohy
povrchu fasády. Dobrý konečný výsledek umožnilo i chladnější počasí,
protože tak měla fasádní směs dlouhou dobu zpracovatelnosti.

„

POKUD SE TO NEPROVEDE
SPRÁVNĚ, JSOU OPRAVOVANÁ
MÍSTA VIDĚT V PODOBĚ NEVZHLEDNÝCH SKVRN NA FASÁDĚ.
NICMÉNĚ NAŠIM FASÁDNÍKŮM
SE PODAŘILO VŠE PROVÉST TAK,

a další dokončovací prvky. Mnoho
těchto prvků má složité přípravné
práce a přívodní vedení.

„

KAŽDÝ DEN SI OVĚŘUJEME,
ŽE PŘESTAVBA STARÉ BYTOVÉ
NEBO ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
NA HOTEL PATŘÍ ZŘEJMĚ K NEJSLOŽITĚJŠÍM STAVEBNÍM DÍLŮM
V OBORU POZEMNÍCH STAVEB,“
UZAVÍRÁ JAN ZÁSTĚRA.

V současné době jsou dokončeny
nové zděné konstrukce a podlahové
potěry. Provádějí se sádrokartonové
podhledy a dokončující se obklady
koupelen. Realizují se instalace prosklené hliníkové konstrukce včetně
dlouhé markýzy, zárubně a dveře

„

TO BYLA STATICKY VELMI
NÁROČNÁ PRACOVNÍ OPERACE.
HNED PŘI JEJÍM ZAČÁTKU JSME
NARAZILI NA PŮVODNÍ HLAVICE SLOUPŮ Z UHLÍKOVÉ OCELI,
KTERÉ BYLO POTŘEBA PO ČÁSTECH ODSTRAŇOVAT SPECIÁLNÍM
PLAZMOVÝM HOŘÁKEM. DÍKY
NAŠIM ŠIKOVNÝM ZÁMEČNÍKŮM
JSME ALE I TUTO NESNÁZ ZDOLALI
A NADPRAŽÍ BUDOUCÍ RECEPCE
JSME VYTVOŘILI. NA SVÉ SI PŘI
STAVBĚ PŘIŠLI I NAŠI BETONÁŘI,
KTEŘÍ KROMĚ OBTÍŽNÉHO
A RUČNĚ BEDNĚNÉHO SUTERÉNU
VYSTAVĚLI (MIMO DALŠÍ SLOŽITÉ
KONSTRUKCE) DO STÍSNĚNÉHO
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POLYFUNKČNÍ DŮM ČESKOMORAVSKÁ
PRŮMSTAV

Na jaře 2018 začala společnost PRŮMSTAV realizovat designový polyfunkční dům,
který nabídne pět komerčních prostor podél ulice Českomoravské a 249 převážně
malometrážních bytů.

Stavba se nachází v pražské Libni,
vedle Galerie Harfa, v místě bývalé
trafostanice, a vyplňuje prostor mezi
ulicemi Českomoravskou, Ocelářskou
a Kurta Konráda. Jde o místo pro
výstavbu velice prostorově omezené, proto je velmi důležité dbát na
organizaci výstavby, skládání i uložení
materiálů.
Celý objekt je z důvodu vhodného
podloží založen na základové desce
bez pilot. Svislou nosnou konstrukci
suterénních pater tvoří kombinovaný
systém obvodových a vnitřních stěn
a sloupů. Spodní stavba je koncipována jako „bílá vana“. Svislý nosný
systém nadzemních podlaží je tvořen
vnitřními a obvodovými železobetonovými stěnami o tloušťce
200–220 mm. V posledním podlaží
jsou obvodové betonové stěny částečně nahrazeny cihelným zdivem
Porotherm.
Dům tvoří tři podzemní podlaží se
137 parkovacími stáními, z toho část
je uzavřených. V deseti nadzemních
podlažích jsou bytové jednotky, které
od šestého podlaží „uskakují“, a vznikají tak terasy s výhledem na okolní

zástavbu. Všechny byty jsou provedeny ve vysokém standardu: dřevěné
podlahy s podlahovým vytápěním
v celém bytě, posuvná hliníková okna
s pěti skly, rekuperace s dochlazováním, která přináší nejen přísun čerstvého vzduchu a tepelný komfort po
celý rok, ale také úspory za vytápění.
Nenosné příčky jsou ze sádrokartonu a mají zabudovaná pouzdra pro
posuvné dveře. V bytech jsou sádrové
omítky, v chodbách a koupelnách jsou
sádrokartonové podhledy s bodovými
LED světly, zabezpečovací zařízení
a datové rozvody pro vysokorychlostní
internet. V každém pokoji je připraven
rozvod pro digitální a satelitní televizi.

vnitřní práce. Pracuje se na fasádách,
které jsou velice složité, a to z důvodu
kombinace kontaktního zateplovacího
systému, designové fasády s kovovými
prvky a skleněného zábradlí na balkonech a terasách včetně menšího atria,
kde budou sadové úpravy a prostor
pro odpočinek.

srtrana 38 Stavba polyfunkčního domu
Vizualizace

Ve společných prostorách v nadzemních podlažích jsou na chodbách
keramické dlažby a sádrokartonové
podhledy. V garážích je povrch tvořen
syntetickou epoxidovou stěrkou. Pro
vertikální pohyb jsou v objektu dvě
schodiště a čtyři výtahy. Součástí je
stylová vstupní hala s recepcí, kde se
plánuje nepřetržitý provoz pro zajištění bezpečnosti.
V současné době se dokončují monolitické konstrukce a probíhají veškeré
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NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

PERSONÁLNÍ STATISTIKY 2019

Být úspěšný při náboru znamená zejména rychle reagovat na zájem kandidátů.
Kvalita náboru přispívá výraznou měrou k vnímání zaměstnavatelské
atraktivnosti společnosti a jednoznačně je také konkurenční výhodou.
Napomáhá nejen k rychlejšímu obsazení otevřených pozic, ale také ke snížení
náborových nákladů a budování dobrého jména společnosti.

POČET ZAMĚSTNANCŮ DLE SPOLEČNOSTÍ
celkem 931
ARKO TECHNOLOGY:
FREYSSINET CS:
OK Třebestovice:
PREFA PRO:
PRŮMSTAV:
SMP CZ:
SMS:

47
50
50
45
146
510
86

Za posledních dvanáct měsíců
společnosti skupiny SMP otevřely
výběrové řízení na téměř sto pozic.
Pro zefektivnění a zkvalitnění celého
procesu náboru, především ve vztahu
k manažerům, byl v SMP CZ implementován systém, který poskytuje
online informace o kandidátech
a současně umožňuje rychle
a efektivně reagovat. Po vyhodnocení
zkušeností bude tento systém případně rozšířen na všechny společnosti
skupiny SMP.

TYPY PRACOVNÍCH SMLUV
Počet nových nástupů:
SMLOUVY NA DOBU NEURČITOU:
SMLOUVY NA DOBU URČITOU:
SMLOUVY NA DOBU STUDIA:

144
735
182
14

2,6 %

(Praha 1,9 %)
NEZAMĚSTNANOST
v České republice
31. 5. 2019

346 552

Počet
VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST
v České republice

PROFESNÍ ZAŘAZENÍ

ŽENY A MUŽI

TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÉ A DĚLNICKÉ PROFESE: 845
MANAŽEŘI:
86

ŽENY:
MUŽI:

Zdroj: HR reporting VINCI k 30. 6. 2019
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246 721

178
753

Počet
VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST
v České republice
vhodných pro cizince
ze třetích zemí

„

Z DŮVODU AKUTNÍHO NEDOSTATKU ČESKÝCH DĚLNÍKŮ NA
TRHU PRÁCE JSME ZAČALI PROVÁDĚT NÁBOR V ZAHRANIČÍ, ZEJMÉNA NA UKRAJINĚ,“ ŘÍKÁ
HR PARTNER ANASTASIA LITVINOVA
A POKRAČUJE:

„

PROČ PRÁVĚ UKRAJINA? LIDÉ
NA UKRAJINĚ MAJÍ NÁM BLÍZKOU
MENTALITU. V ČESKÉ REPUBLICE TVOŘÍ OBČANÉ UKRAJINY
CCA 25 % Z CELKOVÉHO POČTU
ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ. VE
STAVEBNICTVÍ JICH DNES PRACUJE PŘIBLIŽNĚ 26 000. SMP CZ
JDE CESTOU ROZVOJE VLASTNÍCH
DĚLNICKÝCH KAPACIT, AKTUÁLNĚ DNES ZAMĚSTNÁVÁME VÍCE
NEŽ TŘICET KOLEGŮ Z UKRAJINY

S DLOUHODOBÝM PRACOVNÍM
POVOLENÍM. ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH DĚLNÍKŮ V SMP CZ
SPLŇUJE VEŠKERÉ POŽADAVKY LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ, VČETNĚ
POLITIKY VINCI V TÉTO OBLASTI.
ZAHRANIČNÍ ZAMĚSTNANEC
U NÁS MÁ STEJNÉ PODMÍNKY
JAKO JAKÝKOLIV JINÝ KOLEGA
A NENÍ ZATÍŽEN ŽÁDNÝMI POPLATKY ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
PRÁCE. ZAHRANIČNÍM ZAMĚSTNANCŮM POSKYTUJEME ZDARMA
VEŠKERÝ ADMINISTRATIVNÍ
A PRÁVNÍ SERVIS A ROVNĚŽ JIM
NABÍZÍME DALŠÍ PROFESNÍ ROZVOJ. PERSONÁLNÍ ÚTVAR POSKYTUJE PROJEKTOVÝM TÝMŮM,
KTERÉ MAJÍ VE SVÝCH ŘADÁCH
ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍKY, MAXIMÁLNÍ PODPORU A SOUČINNOST
PŘI INTEGRACI DO NAŠÍ SPOLEČNOSTI. NAPŘÍKLAD VEŠKERÁ
DOKUMENTACE, ŠKOLENÍ NEBO
LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ JSOU
V UKRAJINŠTINĚ, PŘÍPADNĚ PROBÍHAJÍ ZA ASISTENCE ČESKOUKRAJINSKÉ PŘEKLADATELKY.
V SOUČASNÉ DOBĚ SE PŘIPRAVUJE
PŘEDEVŠÍM PRO ZAHRANIČNÍ
PRACOVNÍKY ŠKOLICÍ STŘEDISKO,
KDE SI OSVOJÍ TECHNOLOGIE,
KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ NA NAŠICH
STAVBÁCH.“

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2019

41

42

VE SPOLEČNOSTECH SKUPINY SMP
NABÍZÍME ROZMANITÉ PŘÍLEŽITOSTI
PRO VYJÁDŘENÍ KREATIVITY, ZVÍDAVOSTI,
ODVAHY, AMBICÍ A EMPATIE.

LISTOPAD
Síťujeme patronky a patrony Nadace VINCI a poznáváme se
napříč skupinou VINCI.
Pořádáme sbírku Dobrý soused na podporu lidí bez domova.

PROSINEC
Závěrem roku pořádáme setkání se studenty
Fakulty stavební ČVUT na téma nových
čistírenských technologií a přístupů k jejich
realizaci.
V rámci klubu Mláďat se potkáváme s našimi
spolupracovníky, jejich dětmi a partnery na
Mikulášské besídce a na vánočním setkání si

srpen
ŘÍJEN
Zapojujeme se do Mezinárodního týdne
bezpečnosti skupiny VINCI Construction.
Ústředním tématem je právo STOP. Právo, ale
zejména povinnost se zastavit v případě, kdy
opouštíme postup, kdy jsme nepochopili právě
prováděný úkol nebo kdy se na stavbě objevila
nová událost.

přejeme vše nejlepší do nového roku 2020!

Vybudovat si trvalou pracovní dráhu
ČERVEN
Naši spolupracovníci se

díky naší podpoře a vzdělávání.

propojují s Nadací VINCI
a stávají se patrony
podpořených projektů, které
přinášejí řešení ve prospěch
sociálního a profesního
začlenění osob ohrožených
vyloučením.

Podílet se na zajímavých projektech.
ZÁŘÍ
Téměř 150 našich spolupracovníků se
setkává na 16. letních sportovních hrách.
Vyhlašujeme čtvrtý ročník soutěže
Cena za inovaci 2019, která je otevřena
rovněž studentům vysokých škol a univerzit.

Jsme strategickým partnerem Fakulty
stavební Českého vysokého učení
technického. V rámci naší spolupráce se
zapojujeme do technických čtvrtků
a představujme metody, plánování a BIM na
stavbě polyfunkčního domu Českomoravská.

ČERVENEC
Otevíráme druhý ročník
studentské inovativní soutěže
The Trail by VINCI Construction.

červen
Přidat se k odpovědné a společensky
angažované skupině.

květen
březen

ÚNOR
Na platformě inkubátoru se setkáváme na téma BIM
a digitalizace stavebnictví.
Se studenty Fakulty stavební ČVUT a VUT jsme
navštívili stavbu rekonstrukce mostu přes přehradu
Hracholusky.
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BŘEZEN
Na konferenci skupiny SMP sdílíme informace
o stavebních i lidských projektech.
Vyhlašujeme vítěze třetího ročníku soutěže
Cena za inovaci, do kterého se zapojilo
59 našich kolegů ze šesti společností
a partnerské univerzity a celkem představilo
28 projektů.

KVĚTEN
Naši spolupracovníci jsou největším akcionářem skupiny
VINCI. V roce 2019 se do zaměstnaneckého programu
CASTOR zapojuje 226 našich spolupracovníků koupí
6 217 akcií v hodnotě 13 327 853 Kč.
DUBEN
Jsme na veletrhu pracovních příležitostí iKariéra ČVUT.
Představujeme společnosti naší skupiny a se studenty
sdílíme jejich představy a sny o budoucnosti.
Dívky ze středních průmyslových škol stavebních zveme
na interaktivní den otevřených dveří a vydáváme se na
stavbu Polyfunkčního domu Českomoravská v Praze-Libni.

Začlenit se do týmů, které tvoří nadšení lidé
se snahou o výjimečné výsledky.

Připravujeme interní školení Orchestra, které v průběhu
léta absolvuje přes 120 technických pracovníků.

Pečovat o sebe a své blízké
díky široké škále benefitů.
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JSI STUDENT.KA A M
CH VYZVAT
STAVEBNICTVÍ?
THE TRAIL !*

Crédits photos : © Getty Images / © VINCI Construction

THE TRAIL BY VINCI CONSTRUCTION

do

odolnosti.
Stavebnictví
technologií
3D tisku

robotizace do

do stavebnictví?
• Jak na stavbách aplikovat kolaborativní spolupráci a metodu
just-in-time?

goanimate.com,
powtoon.com, explee.com, prezi.com, wideo.co anebo videoscribe.com
apod.

budou pozvány na 2 dny do
The Trail by VINCI Construction.

www.agorize.com/thetrail2020

SPORTOVNÍ UTKÁNÍ

Naskenujte
pro více informací
www.agorize.com/thetrail2020

CESTA, SPORTOVNÍ VYBAVENÍ

nedostatku prostoru?
urbanizaci?
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MICHEL SERRES
(narodil se 1. září 1930 v Agenu a zemřel
1. června 2019) nastoupil v roce 1949
na vojenskou akademii École navale
a v roce 1952 započal studium na
pařížském vysokém učení Ecole normale
supérieure de la rue d’Ulm (ENS). V roce
1955 složil rigorózní zkoušku z filozofie
a v letech 1956 až 1958 sloužil jako
námořní důstojník na několika plavidlech
Francouzského námořnictva. Následně
působil jako pedagog na univerzitě
v Clermont-Ferrand (dnes UCA), Univerzitě Paříž VIII Vincennes-Saint Denis, na
Univerzitě Paříž 1 Panthéon-Sorbonne
a Stanfordově univerzitě (USA).
V roce 1990 se stal členem Francouzské
akademie. Poslední publikovaná díla
autora: Úvahy o lidství (nakladatelství
Le Pommier, 2006), Estetická pojednání
o Carpacciovi (nakladatelství LGF, 2005),
Žhnoucí plamen (nakladatelství LGF,
2005)

PRÁCE BERE ELÁN, DÍLO MOTIVUJE
Michel Serres

[…] První otázka, která vyvstává v souvislosti s motivací, je:
„Co si myslíme o tom, co děláme?“ Všichni víme, že
některé činnosti, například zajišťování potravy či výstavba
bytů pro naše současníky, jsou více motivující než jiné, protože jsou to svým způsobem činnosti, které se podílejí na
„zvyšování kvality života“. Tento rozměr je zvláště významný v naší kultuře spojené s naléhavou potřebou plánování.
Život bez cíle se líně vleče. Plánování představuje souvislost v čase, jemuž dává směr a smysl. Rovněž je zapotřebí,
aby tento cíl stál za to: byl bych pyšný, kdybych postavil
most Vasco da Gama nebo most Rio-Antirio.
Dalo by se tedy říci, že práce zachraňuje život, ale je
namístě rozlišovat jisté nuance. Jako dítě jsem často chodil
do truhlářské dílny našeho souseda a obdivoval jsem, co
všechno je schopen vyrobit z kusů dřeva – stoly, skříně,
rámy oken. O třicet let později mu chodila hotová okna
a on je jenom osazoval. Jeho život zesmutněl, protože
z vytváření děl se stala práce a soused ztratil motivaci,
která činí rozdíl mezi těmito dvěma činnostmi. Jelikož
práce pomíjí, a dílo zůstává; práce unavuje, avšak dílo
nám dopřává klidu; práce nudí, zatímco dílo nás naplňuje
nadšením. Ve světě, kde práce nabyla do značné míry
vrchu nad dílem, možná vykonáváte jednu z posledních smysluplných profesí s tisíciletou tradicí, jež
vytvářejí díla: stavitelství, zajišťování rodiny, obdělávání
půdy, učení, péče o nemocné a podobně.
Ohlédněme se na chvíli zpět. Když říkám, že plán dává
našemu životu směr a smysl, je třeba poznamenat, že to
není univerzální pravda, protože jednotlivé kultury se liší
pojetím času. Zatímco náš život je orientován na budoucnost a myslíme na to, co bude zítra, jiné národy žijí výhradně současností, tedy tady a teď. Domníváme se, že jim
chybí motivace. Nikoliv, jenom jsou jiní. Zatímco náš čas
je zaměřený na budoucnost, oni prožívají naplno současnost. Ostatně i ženy jsou jiné než muži, protože lidi vnímají
citlivěji než předměty či projekty a jejich motivace je více
zaměřená na komunikaci než na realizaci. Někdy tento
rozdíl způsobuje rozpad rodin a je zdrojem nepochopení ve
světě práce, nicméně jsem měl možnost zjistit, že mladé
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ženy a ženy obecně jsou zpravidla třikrát motivovanější
než jejich mužští kolegové… Proto vám říkám, zaměstnávejte ženy a budete mít motivovanější zaměstnance a více
motivující manažery.
V této diskusi na téma motivace je také třeba zohlednit
historický vývoj. V někdejším světě, jak jsem jej poznal,
existovaly tři základní motivace, které byly hybnou silou
všech indoevropských civilizací od počátku mladší doby
kamenné a jejichž symbolickým vyjádřením v sídelních
útvarech byl trh (zajištění potravy a zbohatnutí), pomník
mrtvým (obrana) a kostel (víra). Jenže od konce druhé světové války naši historii narušila krize nebývalých rozměrů,
jež způsobila zhroucení těchto tří pilířů: ekonomická motivace zřejmě zanikla spolu se společností blahobytu
a konzumu. Poprvé v historii jsme prožili šedesát let bez
války a jsme svědky rozvoje individualismu, který paradoxně znepokojují všeobecné problémy (životní prostředí,
globální problémy lidstva a podobně).
V této souvislosti, kdy již nelze podněcovat motivaci
stejným způsobem jako před 60 lety, často slýchám slovo
autorita. Jak lze uplatňovat či prosazovat svoji autoritu?
Místo odpovědi bych rád připomněl, že tento výraz, který
ostatně patří do stejné skupiny slov jako „autor“ čili tvůrce,
má (ve francouzštině, pozn. překladatele) původ ve slovese
„augmenter“ čili růst, posílit, podpořit, uplatnit. Svoji
autoritu můžete uplatňovat vůči jiným osobám pouze
v případě, že jim „pomáháte v růstu“, a to především
tím, že jim umožníte vzdělání a rozhled, které je budou motivovat a umožní jim samostatně pracovat.
Nakonec vyvstává otázka týkající se základního vztahu
k životu, tj. motivace, jejímž vnějším projevem je dynamičnost a kouzlo osobnosti vyzařující z nitra některých lidí,
které moji souputníci souhrnně označují jako „bojového
ducha“. Jakožto pedagog jsem si často kladl otázku, zda lze
tohoto „bojového ducha“ navodit. Tuto otázku se mi sice
nikdy nepodařilo vyřešit […], ale mohu vám říci, že chovám
obrovský obdiv ke všem, kteří budují, protože budování,
a to mi věřte, je polovina motivace.
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ORCHESTRA PRO NAŠE STAVBY
Když se technický svět staveb propojí s humanitním oddělením lidských zdrojů
a stanoví si nový společný cíl, vzniká dobrý základ pro obohacující spolupráci.

STATISTIKY VZDĚLÁVÁNÍ
Počet proškolených hodin:
Počet proškolených zaměstnanců:
Investice do vzdělávání:

11 989
833
2 987 000 Kč

MAREK STREČKO:
Společným úkolem bylo posbírat ta nejlepší praktická doporučení pro přípravu a realizaci staveb v rámci
SMP CZ a systematicky je zavést do praxe. Naše stavební
postupy jsme popsali v příručce Orchestra, se kterou jsme
během léta seznámili naše technické pracovníky.
Chceme, aby se Orchestra stala zažitou a efektivní rutinou.
Jak tedy probíhá její aplikace v praxi? Dvě stavby, které jsou ve
fázi zahájení, mají k dispozici zkušeného odborníka - mentora, který je podporuje v procesním zdokonalování. Společně
se zaměří na vzdělávání, eliminaci rizik a realizaci zásadních
milníků. Proces mentoringu je neformální. Je založený na sdílení zkušeností a oboustranné zpětné vazbě. Zúčastnění mají
připraveny i nové digitální technologie z balíčku Office 365.
Konkrétně jde o MS Planner a Teams, u kterých testujeme, jak
pomohou s řízením týmů staveb.
Další plány, jak z Orchestry vytvořit základní kámen realizace
našich staveb, jsou pestré a bohaté. Náš tým to baví, kolegové z HR a mentoři si dobře notují, a nebude to jen tím, že se
projekt jmenuje Orchestra. Držte palce, ať se nám daří i dál,
protože praktický přesah našeho snažení, ve formě zvýšení
efektivity, sladění postupů a zjednodušení komunikace,
přináší ovoce všem zúčastněným.
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2019

Jan HAMETA

vedoucí střediska SMP CZ

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ DLE POČTU HODIN
ŠKOLENÍ
Jazykové:
Bezpečnost práce:
Technická:
Administrativa (účetnictví, HR, …):
Management:
Životní prostředí:
Údaje zahrnují společnosti skupiny SMP a vycházejí z HR reportingu VINCI 2018

4 192
2 778
1 142
892
271
228

„Svůj návrat po téměř
roční pouze vnímám jako
to nejlepší životní rozhodnutí, jaké jsem kdy udělal.
Potkal jsem zde svou ženu
a narodil se nám syn.“
Od ledna tohoto roku si zvykám na
novou pracovní pozici vedoucího
střediska. Starám se o více stavebních
projektů a tvořím článek mezi stavbou
a vedením divize. Nyní pracuji na
dvou projektech, úpravnách vod v Klíčavě a Malešově. Nově také s kolegy
připravujeme intenzifikace čisticích
stanic v areálu závodu Škoda AUTO
v Mladé Boleslavi, které začnou koncem roku.

Kromě práce se těším ze své rodiny.
S Lenkou V. máme téměř ročního syna,
který nám dělá radost. Je to velký
neposeda – po nás obou. Zaměstnává
nás natolik, že nám nezbývají síly na
žádné koníčky. Otcovství si užívám
a Lence pomáhám, jak to jen jde.
V práci jsme se dohodli, Lenka tak
chodí na jedno odpoledne v týdnu do
kanceláře a já se starám o Kubíka.
Řekl bych o sobě, že jsem týmový
hráč. Rád pracuji v kolektivu lidí. Jsem
soutěživý, někdy až moc. Sportuji. Kromě fotbalu, který jsem hrál závodně,
běhám. Účastním se společně
s kolegy z Průmstavu třeba štafetového běhu Vltava Run.

Svoji profesní kariéru v SMP CZ jsem
v roce 2011 přerušil. Dnes svůj návrat
po téměř roční pauze vnímám jako to
nejlepší životní rozhodnutí, jaké jsem
kdy udělal. Potkal jsem zde svou
ženu a narodil se nám syn.
Sním o cestě do Austrálie, tento sen
mám už od dětských let, když jsem
s dědou sledoval cestovatele Zikmunda s Hanzelkou. Chtěl bych si
půjčit obytný vůz a cestovat po celém
kontinentu…
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„

POKUD SE OBKLOPÍME
DOBRÝMI LIDMI, TAK POTOM
UŽ NIKOMU ANI NEPŘIJDE,
ŽE JSME V NĚČEM JINÍ,“ ŘÍKÁ
JIŘÍ PLEŠKO, reprezentant
Pražských robotů, se kterými
jsme si zahráli vozíčkářské ragby.
Ze hry jsme odcházeli s veselým
a pěkně adrenalinovým kanárem.

BEZBARIÉROVÁ MÁNIE
S PRAŽSKÝMI ROBOTY
Jirko, hraješ ragby vozíčkářů.
O jakou hru se jedná a kdo ji
hraje?
Wheelchair rugby nebo také murderball či quadragby je hra pro dva týmy,
každý o čtyřech hráčích. Ti musí být
na vozících a musí být klasifikováni
podle platného klasifikačního systému. Každý hráč je obodován, podle
typu postižení, od 0,5 až po 3,5 bodu.
Maximální bodový součet hráčů na
hřišti nesmí překročit osm.
Cílem každého týmu je, aby jeho
hráč skóroval tak, že se dotkne nebo
přejede brankovou čáru s míčem pod
kontrolou. Míč může být házen, odbíjen, kutálen, driblován či nesen jakýmkoli směrem tak, aby to vyhovovalo
pravidlům. Tým, který do ukončení hry
zaznamenal více gólů, je vyhlášen za
vítěze. Ragby vozíčkářů nezná nerozhodný výsledek. V případě, že by byl
zápas po odehraných čtyřech částech
(každá část se hraje na 8 minut čistého času) nerozhodný, prodlužuje se až
do jeho rozhodnutí.
Jak jsi se k ragby dostal?

Pracuješ. Daří se dle tebe vozíčkářům obecně najít pracovní uplatnění? Pokud ano, co bývá největší
překážkou?

nějaké schody, které nejdou objet,
nebo na kopce, které nejde sjet.
Ale vesměs se po Praze dostaneme
téměř všude.

Já pracuji. Problém najít práci jsem
neměl, začal jsem pracovat asi rok
a půl po úraze. Zde platí pravidlo,
stejně, jako u zdravých lidí: kdo chce
pracovat, tak si práci najde. Pracovních nabídek pro vozíčkáře je dneska
spousta. Samozřejmě většinou to bývají práce v kanceláři. A poté už záleží
jen na zaměstnavateli, jak přizpůsobí
pracoviště. Největší překážky většinou
bývají jenom v hlavě.

Říká se, že největší překážky si
každý dělá sám ve své hlavě. Lze
se ale s fatálností hendikepu vyrovnat? Co pomáhá?

Jak vnímáš bariérovost Prahy?
Vydáváš se sám, bez auta, do
města a musíš si trasu předem
připravovat?
Bezbariérovost v Praze je rok od roku
lepší. Často cestuju po Praze pomocí
městské hromadné dopravy a myslím,
že její bezbariérovost patří k jedné
z těch lepších v Evropě. Samozřejmě,
každou cestu si vozíčkář musí trošku
naplánovat, aby nikde nenarazil na

Se vším se dá vyrovnat, jenom člověk
musí chtít a umět si to nastavit v hlavě. U mě asi pomohlo to, že jsem celý
život sportoval, a tak jsem byl zvyklý
bojovat. Sport mi hodně pomohl i po
úraze, člověk při sportu nemyslí na
svůj hendikep.
Vozík je viditelný na první pohled.
Je to ta největší překážka?
Pro některé lidi možná ano. Je pravda,
že jsme v podstatě nepřehlédnutelní.
Může to mít i své výhody, které člověk
pak musí umět využít, ale neměl by je
zase zneužívat. Pokud se obklopíme
dobrými lidmi, tak potom už nikomu
ani nepřijde, že jsme v něčem jiní.

První informace o ragby jsem dostal
v Austrálii po úrazu. V Čechách jsem
pak přišel k ragby asi po roce, když si
mě na rehabilitaci v Parapleti vyhlídli
tehdejší hráči.
Jsi kvadruplegik. Máš možnost
dělat ještě nějaké další sporty?
Možností pro kvadruplegika není
tolik, ale i přesto se dá dělat spoustu
sportů. Například plavání, handbike,
atletika, lyžování, střílení a jiné.
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XVI. LETNÍ SPORTOVNÍ HRY

LIDÉ A SPOLEČNÁ SETKÁNÍ

Začátek září nás přivítal slunečným počasím. Na sportoviště v Rakovníku se
sjelo 144 kolegů z Čech i Moravy. Potkali jsme se v kolektivních i individuálních
sportech a svoje síly změřili třeba v míčových hrách nebo raketových sportech.
Sportovní náladu jsme obohatili o nesoutěžní disciplíny, jako chodeckou
abecedu, kruhový trénink, jógu a masáže.

O PUTOVNÍ POHÁR GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
SMP CZ: Dne 17. května se uskutečnil sedmnáctý
ročník tenisového turnaje O putovní pohár generálního ředitele SMP CZ v krásném areálu TK Sparta
Praha ve Stromovce.

Za pěkného jarního počasí se utkalo 36 hráčů, kteří byli
rozlosováni do pěti skupin – tří po čtyřech a dvou po třech
dvojicích. Zápasy se hrály na pěti venkovních kurtech na
jeden set, za stavu 5 : 5 tiebreak bez výhod. Osm nejlepších dvojic ze všech skupin pokračovalo do pavouka
„mistrů“ a dvojice, které do mistrů nepostoupily, si zahrály
ve skupině „šampioni“.
Letošními vítězi se stali Miroslav Volf a Tomáš Farka.
Gratulujeme a těšíme se na další ročník!
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DOBRÝ SOUSED

PRŮMSTAV, SMP CZ:
V České republice žije téměř 70 000 lidí bez domova
a 120 000 je bezdomovectvím ohroženo. Skončit na ulici
lze rychle, stačí třeba bydlet v nájemním bytě a onemocnět. Návrat z ulice není snadný a nepodaří se všem. Proto
jsme se rozhodli pomoci.
Sbírku Dobrý soused jsme tentokrát zaměřili na funkční
věci z domácností (hrnky, talíře, příbory, ubrusy, elektro
pomocníci atd.). Vybrané předměty putovaly do charitativního obchodu Reshare store v Kladně. Výtěžek z jejich
prodeje podpoří projekty Armády spásy, jako je například
Ordinace pro lidi bez domova v Ostravě. Děkujeme za
zapojení a podporu.

144

2

72

16

nadšených
sportovkyň
a sportovců

miminka

zlatých, stříbrných
a bronzových
medailí

znalců
sportovního
světa

193

10 150 Kč

270

prodaných
lístků
v tombole

na podporu dětí
ze sociálně
slabých rodin

promasírovaných
prstů na nohou

slunečních
paprsků a dobré
nálady
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LETNÍ SPORTOVNÍ HRY 2019 – VÝSLEDKOVÁ LISTINA

BADMINTON

STOLNÍ TENIS (muži)

zlato
Tereza Králová, Stanislav Kubica / SMP CZ
stříbro
Michal Bláha, Karel Hofmann / PRŮMSTAV
bronz
Tomáš Vlach, Petr Holub / PRŮMSTAV

zlato
Jindřich Bobák / SMP CZ
stříbro
Tomáš Záruba / SMP CZ
bronz
Antonín Karnet / PRŮMSTAV

BEACH VOLEJBAL

STOLNÍ TENIS (ženy)

zlato
Lukáš Mrázek, Radim Vlasák / ARKO TECHNOLOGY
stříbro
Adam Veit, Jan Kamarád / SMP CZ
bronz
Milan Hedbávný, Jiří Tahal / FREYSSINET CS

zlato
Klára Minářová / SMP CZ
stříbro
Irena Studená / SMP CZ
bronz
Dagmar Škarecká / SMP CZ

FOTBAL

TENIS čtyřhra

zlato
Jan Hameta, Jan Kamarád, Pavel Jetenský, Martin Kubizňák, Olgerd Pukl, Adam Veit / SMP CZ
stříbro
Milan Bernard, Jiří Dostál, Ivana Hradiská, Klára Minářová, Martina Podběhlá, Josef Podběhlý / SMP CZ
bronz
Miroslav Semerád, Radim Vlasák, Lukáš Mrázek, Lukáš Frýba, Václav Kozlíček / ARKO TECHNOLOGY

NOHEJBAL

zlato
Martin Doksanský, Eugen Škurla, Václav Vlček / SMP CZ
stříbro
Miroslav Semerád, Luděk Stehlík, Michal Vondrka / ARKO TECHNOLOGY
bronz
Lukáš Frýba, Václav Kozlíček, Josef Šálek / ARKO TECHNOLOGY

SQUASH

zlato
Petr Popsimov / SMP CZ
stříbro
Ondřej Princ / PRŮMSTAV
bronz
Tomáš Vlach / PRŮMSTAV
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zlato
Lukáš Mrázek, Radim Vlasák / ARKO TECHNOLOGY
stříbro
Karel Hofmann, Ivo Woleský / PRŮMSTAV
bronz
Luděk Stehlík, Miroslav Semerád / ARKO TECHNOLOGY

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ

Michal Bláha / PRŮMSTAV, Josef Březina / ARKO TECHNOLOGY, Karel Hofmann / PRŮMSTAV,
Ivan Humpl / ARKO TECHNOLOGY, Jan Kamarád / SMP CZ, Tomáš Keberle / ARKO TECHNOLOGY,
Václav Kozlíček / ARKO TECHNOLOGY, Jan Kubina / SMP CZ, Lucie Kulhavá / SMP CZ,
Zdeněk Melka / ARKO TECHNOLOGY, Radek Nečas / ARKO TECHNOLOGY, Pavel Nejdl / SMP CZ,
Pavel Pavlů / SMP CZ, Václav Strejček / SMP CZ, Josef Šálek / ARKO TECHNOLOGY,
Ivo Woleský / PRŮMSTAV

VOLEJBAL

zlato
Jan Brejcha, Martin Doksanský, Zdeněk Hlasivec, Tereza Králová, Marek Strečko, Felix Wintr / SMP CZ
stříbro
Karel Hofmann, Petr Holub, Zuzana Oplatková, Miroslav Tůma, Tomáš Vlach, Ivo Woleský / PRŮMSTAV
bronz
Radek Červený, Tomáš Chvojka, Jakub Rudolský, Dagmar Škarecká, Michal Smažík,
Veronika Šťastná, Václav Vlček / SMP CZ
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