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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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VÝBORNÉ VZTAHY JSOU
NAŠÍ VELKOU DEVÍZOU
A MYSLÍM, ŽE NAPROSTÁ
VĚTŠINA NAŠICH
PRACOVNÍKŮ TO CÍTÍ
PODOBNĚ A TAKÉ SE
PODLE TOHO CHOVÁ.
JDE O JAKOUSI FIREMNÍ
KULTURU, ŘÍKÁ JÁCHYM
TLAPA, GENERÁLNÍ ŘEDITEL
SPOLEČNOSTI PRŮMSTAV

výroby, tak významnou specializací
jsou bezesporu monolitické
železobetonové konstrukce, kde
patříme k velmi důležitým hráčům na
trhu.

PRŮMSTAV působí na českém
trhu opravdu velmi dlouho. Je za
vámi ohromné množství krásných
staveb, zkušeností, lidské práce.
Vyplynula z toho pro společnost
nějaká specializace?
Navzdory názvu společnosti je dnes
naší hlavní specializací v oblasti
generálních dodávek především
bytová výstavba. PRŮMSTAV vždy
stavěl poměrně dost bytů
a v posledních letech, kdy se řada
našich konkurentů od tohoto
segmentu začala trochu odklánět,
PRŮMSTAV nejenže setrval, ale podíl
bytů na celkové produkci ještě navýšil.
Z dnešního pohledu myslím, že to
bylo správně, protože konkurence
zde v posledních letech nebyla tak
agresivní, jako u méně rizikových
typů zakázek. Stavět byty je opravdu
dost náročné a nese to spoustu rizik.
PRŮMSTAV má však v této oblasti
mimořádné zkušenosti a snad to
nebude znít jako chvástání, když
řeknu, že byty stavět umíme
a dnes i s rozumnými ekonomickými
výsledky. Jinak co se týká naší vlastní
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2020

Společnost PRŮMSTAV byla
jednou ze tří firem, které
prováděly rekonstrukci Národního
muzea. Jakou zkušenost si z této
stavby odnášíte a dá se něčím
překonat?
Šlo o stavbu naprosto mimořádnou,
ať už velikostí, typem prací, či
jejím významem. Získali jsme zde
řadu technických i organizačních
zkušeností pro takovýto typ výstavby
a určitě je chceme zúročit při obnově
dalších historických objektů. Staveb
takového formátu samozřejmě není
mnoho, takže o překonání asi nepůjde,
ale o navázání doufám ano.
Jaké zajímavé zakázky PRŮMSTAV
aktuálně realizuje?
Když už jsem zmínil bytovou
výstavbu, tak momentálně realizujeme
velkou a složitou stavbu Harfa s cca
250 byty pro CENTRAL GROUP, dále
stavbu „Zenklova A, B“ s cca 95 byty
pro stejného investora, bytový dům
„Ekorezidence Hodkovičky“ s cca
160 byty pro EKOSPOL, a právě
zahajujeme velkou a zajímavou
polyfunkční stavbu „RODBO“
s komerčními prostory a 112
luxusními byty pro KARLÍN GROUP.
Vedle bytů realizujeme velmi
komplikovanou stavbu hotelu
„Marriott“ v centru Prahy.
A také máme několik zajímavých
samostatných monolitů – např.
„Green Port“, „Silver Port Strašnice“
a „BD Zličín“, nedávno jsme dokončili
velký a opravdu krásný monolit
„Riverpark Modřany“, což byla jedna
z našich nejúspěšnějších realizací
poslední doby.

River Park,
Praha-Modřany

Národní muzeum,
Praha

Bytové domy,
Praha-Zličín

Šestý rok jste součástí
Skupiny SMP. Jak se ve
skupině spolupracuje? Co vám
sounáležitost s ostatními firmami
skupiny dala, nebo naopak vzala?
Nevzala nám nic, zato nám dala
zázemí silné skupiny, kde se typem
specializace navzájem doplňujeme
a jsme tak jako celek stabilnější vůči
výkyvům trhu. Výhodou je určitě
sdílení „servisu“ či možnost sdílení
pracovníků dle potřeby. Jinak my
konkrétně pro skupinu zajišťujeme
výrobu výztuže a dále se připravujeme
na budoucí společnou realizaci
některé stavby. Již v nedávné minulosti
jsme se takto podíleli na spolupráci
v monolitech Ústřední čistírny
odpadních vod v Praze, což byla pro
všechny zúčastněné zcela mimořádná
stavba.
Jak společnost PRŮMSTAV reaguje
na současnou zdravotní krizi?
Vidíte v tom rizika, nebo to může
přinést i nové příležitosti rozvoje?
Já se obávám, že důsledkem bude
dlouhá a hluboká ekonomická krize,
která do našeho oboru obvykle
přichází se zpožděním. Zatím
ještě „jedeme na vlně“ stávajících
zakázek, ale na krizi se musíme
připravit. Naštěstí do této nejisté
doby vstupujeme v dobré kondici,
když jsme před několika lety firmu
kompletně reorganizovali, zefektivnili,
získali řadu dobrých zakázek a ze ztrát
se přesunuli k ziskovosti. Určitě teď
bude třeba, víc než kdy jindy, zásoba
kvalitní zakázky a na její získání se
teď musíme maximálně soustředit.
Samozřejmě si to uvědomuje i naše
konkurence a na trhu je to už teď
znát, takže to nebude lehké.

Základem každé společnosti
jsou její lidé. Jak se vám daří
propojovat spolupracovníky se
zkušenostmi s novou nastupující
generací?
Řekl bych, že se nám to daří bez
problémů, protože jsme postaveni na
bázi blízkých vztahů a automaticky
se snažíme vytvořit dobrý vztah
i s nově příchozími, kteří obvykle
rychle zapadnou do kolektivu. Pak
se naprosto přirozeně mladí učí od
zkušenějších, a naopak starším se
naskytuje nový úhel pohledu, aniž by
si to uvědomovali. Výborné vztahy
považuji za jednu z našich velkých
devíz a myslím, že naprostá většina
našich pracovníků to cítí podobně
a také se podle toho chová. Jde
o jakousi firemní kulturu.
Jaké ambice si dáváte do roku
2021?
Hlavně se připravit na přicházející
krizi, jak už jsem zmínil, tzn. hlavně
se zásobit zakázkou. Rozhodně ale
nepůjde o honbu za obratem firmy
za každou cenu, důležitější je udržet
ziskovost alepoň na nějaké minimální
úrovni a nedostat se do ztrát.
Vedle ekonomických cílů však ani
v krizi nesmíme zapomínat na další
záměry, jako je neustálé navyšování
technických schopností, produktivity
a kvality, zlepšování bezpečnosti
a budování mezilidských vztahů.
Pořád je co zlepšovat a nikdy
nesmíme „usnout na vavřínech“
či v zaslepení jednou záležitostí
přehlížet ty ostatní.
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STAVÍME NA DŮVĚŘE
DŮVĚRA JE STÁLÁ A NIKDY NEKONČÍCÍ VÝZVA: DŮVĚRA SE NEPROKLAMUJE,
DŮVĚRA SE ZÍSKÁVÁ. PROTO JE NUTNO K PRÁCI PŘISTUPOVAT S POKOROU
A ODHODLÁNÍM, COŽ JSOU DVĚ ZÁKLADNÍ HODNOTY, KTERÝCH SI
VINCI CONSTRUCTION A JEJÍ TÝMY VYSOCE CENÍ, ABY ZÁKLADEM NAŠEHO
MODELU BYLA DŮVĚRA.
Jérôme STUBLER, GENERÁLNÍ ŘEDITEL
A PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA VINCI CONSTRUCTION
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JAK HODNOTÍTE ČINNOST
A VÝSLEDKY VINCI CONSTRUCTION
ZA ROK 2019?
VINCI Construction pokračuje
v procesu posilování stability
a odolnosti, který zahájila před
několika lety. Rok 2019 byl rokem
růstu s celkovým zvýšením tržeb
o 5 %, a to ve většině divizí, a byl
rovněž velmi úspěšný z hlediska
získávání nových zakázek.
Podepsali jsme zakázky v celkové
hodnotě 16,6 miliard eur, což
znamená nárůst zásoby práce již třetí
rok po sobě. V roce 2018 vzrostla
naše zásoba práce o jednu miliardu
eur a v roce 2019 se zvýšila
o 1,5 miliardy eur, přičemž její
součástí jsou strukturující projekty
zásadní důležitosti pro nadcházející
roky. Pokud jde o naše hospodářské
výsledky, které se pohybují kolem
3 %, v loňském roce jsme
zaznamenali mírné přerušení
dynamiky rozvoje, která nám
má umožnit postupné dosažení
plánovaného zisku ve výši 5 %. Na
konci roku 2019 však byla situace
mnohem příznivější. Téměř 75 % naší
činnosti vytváří více než 5% zisk, což
je výsledek usilovné práce našich
týmů po celém světě na každém
z našich 33 615 projektů.

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2020
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JAKÉ STĚŽEJNÍ SMLOUVY BYLY UZAVŘENY V ROCE 2019?

V roce 2019 se nám podařilo získat
tři významné zakázky, z nichž každá
představuje budoucí tržby v hodnotě
vyšší než miliarda eur. Ve Spojených
státech, konkrétně ve státě Virginie,
jsme podepsali smlouvu na prodloužení
a rekonstrukci silnice I-64 spojující
Hampton a Norfolk. Jedná se o smlouvu
v celkové hodnotě 2,9 miliardy eur,
která zahrnuje zpracování projektové
dokumentace a výstavbu 5,3 km
viaduktů nad mořskou hladinou
a nových tunelů a prodloužení
stávajících silničních tahů
o 14,5 km. Dalším významným
projektem je prodloužení linky Ligne
de la Confédération, což je jedna ze
dvou tras městské železnice v kanadské
Ottawě. Tato smlouva v celkové
hodnotě 1,7 miliardy eur se týká
zpracování projektové dokumentace,
výstavby a financování 27,5 km kolejové
infrastruktury, 20 mostních děl,
16 stanic a střediska údržby. Tento
projekt je rovněž vynikajícím příkladem
synergie VINCI, protože jeho realizace
proběhne ve spolupráci s týmy Eurovie.
A konečně na Novém Zélandu jsme
uzavřeli smlouvu v hodnotě zhruba
1 miliardy eur, která se týká zpracování
projektové dokumentace a realizace
prodloužení kolejové trati metra City
Rail Link v Aucklandu o 3,5 km, která
povede převážně tunelem
a umožní propojení dvou stanic metra.
Jedná se o důležitý a náš doposud
největší kontrakt na Novém Zélandu,
který realizujeme ve spolupráci se
zákazníkem a skupinou Downer. Také ve
Francii byl rok 2019 z hlediska podpisu
nových smluv velmi přínosný: k nově
podepsaným projektům patří například
mrakodrap To-Lyon (departement
Rhône), kampus Agro Paris-Tech
v Palaiseau (departement Essonne) či
budoucí výzkumný ústav firmy Servier
v Gif-sur-Yvette (departement Essonne).
Kromě těchto velkých projektů bych ale
rád zdůraznil další, neméně důležitou
věc, a to vysoký nárůst našich malých
projektů. Podepsali jsme smlouvy na
více než 6,5 miliardy projektů do
5 milionů eur, což je o 20 % více než

v roce 2018. Je nutné si uvědomit, že
na více než 33 000 projektů, které
každoročně podepíšeme a zrealizujeme,
připadá zhruba 500 projektů s tržbami
přesahujícími 5 milionů eur a pouze
zhruba deset projektů generujících
tržby vyšší než 100 milionů eur.
Takováto rozmanitost skladby zakázek
nám zaručuje stabilitu, posiluje naše
postavení v regionech naší působnosti
a v neposlední řadě je to vynikající
škola řízení a managementu pro naše
týmy.
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Kampus Agro Paris-Tech, Palaiseau

JAK SI STOJÍ JEDNOTLIVÉ DIVIZE VINCI CONSTRUCTION?
Soletanche Freyssinet a VINCI
Construction International Network
pokračují v nastoupené cestě růstu
a vykazují dobré výsledky. Divize
velkých projektů dosáhla dobré
dynamiky tržeb
a hospodářských výsledků s řadou
projektů v přípravné fázi a v roce
2019 výrazným způsobem doplnila
svoji knihu zakázek. Všechny
divize VINCI Construction UK
generují vyšší marži, než stanoví
plán, a divize Pozemních staveb
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a Facility management vykazují
růst. VINCI Construction Francie
sice zaznamenala pokles zisku, ale
prakticky 70 % podniků působících
v oblasti delegované správy dosahuje
provozního výsledku, který je vyšší
nebo plně v souladu s plánem. Naše
usilovná práce začíná přinášet
konkrétní výsledky. Výsledky
hospodaření skupiny Entrepose
i v roce 2019 negativně ovlivnila
krize způsobená poklesem cen ropy
a zemního plynu.

Prodloužení kolejové trati metra City Rail Link v Aucklandu, Kanada

V ROCE 2019 VINCI CONSTRUCTION PŘIŠLA S VELMI AMBICIÓZNÍM, POUTAVÝM A ZÁROVEŇ VYSOCE ZAVAZUJÍCÍM SLOGANEM „STAVÍME
NA DŮVĚŘE“. JAK PROBÍHÁ NAPLŇOVÁNÍ TOHOTO HESLA V PRAXI?

Heslo, nebo chcete-li slogan, je
výrobní značka, rozlišovací prvek.
Heslem „Stavíme na důvěře“ jsme
chtěli zdůraznit naši jedinečnost
a zároveň soulad našeho konání se
základními hodnotami naší firmy.
Součástí budování důvěry je mimo
jiné i reciprocita. Každá stavba
je příběh důvěry, důvěry, jež nás
pojí s našimi zákazníky, partnery,
dodavateli a subdodavateli, ale
i důvěry v rámci našich pracovních
týmů. Důvěra je stálá a nikdy
nekončící výzva: důvěra se
neproklamuje, důvěra se získává.
Proto je nutno k práci přistupovat
s pokorou a odhodláním, což jsou
dvě základní hodnoty, kterých

si VINCI Construction a její
týmy vysoce cení, aby základem
našeho modelu byla důvěra. Avšak
stavět na důvěře rovněž znamená
rozvážný a odpovědný přístup
k výzvám budoucnosti. Je třeba mít
na zřeteli, že budoucnost přináší
pozitivní změny a že je v našich
silách se na tomto transformačním
procesu podílet. Důvěra umožňuje
pochopení komplexních výzev na
základě odkazu našich předchůdců
a s využitím nejlepších talentů,
odborných zkušeností, referencí
a tvůrčího potenciálu našich týmů
po celém světě.

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2020

První měsíce letošního roku vykazovaly uspokojivý
vývoj díky dalším nově podepsaným zakázkám
a vyššímu tempu výroby než v roce 2019. Objem
získaných zakázek je na vynikající úrovni, na čemž
se výrazně podílejí významné smlouvy uzavřené
ve Francii i v zahraničí. Zásoba práce vykazuje
naprosto rekordní objem. Nicméně v důsledku
pandemie covidu-19, která zasáhla všechny
regiony, v nichž působíme, a všechny obory naší
činnosti, je nutno přehodnotit naše ekonomické
prognózy. Rok 2020 by se měl zejména ve Francii
vyznačovat značným, ale časově omezeným
poklesem našich tržeb a výsledku hospodaření.
Současná zdravotní krize je rovněž jedním z faktorů
stojících za poklesem cen ropy a zemního plynu,

To-Lyon, Francie
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což negativně ovlivňuje činnosti skupiny Entrepose
a investiční kapacity producentských zemí. Tato
zdravotní krize bezprecedentního rozsahu však
bude pro VINCI Construction nepochybně
i zdrojem příležitostí. Je to příležitost zlepšit naše
výrobní metody a již tato skutečnost posiluje naše
přesvědčení, že svět zítřka přinese nové požadavky
v oblasti celkové výkonnosti a místní produkce.
VINCI Construction se proto bude i nadále
zasazovat o ekologickou transformaci pozemních
i dopravních a inženýrských staveb na základě
spojení ekonomické rentability a naléhavých
požadavků v oblasti životního prostředí.

HISTORICKÝ KAMENNÝ MOST
V RABŠTEJNĚ NAD STŘELOU
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JAKÉ JSOU VYHLÍDKY VINCI CONSTRUCTION PRO ROK 2020?

STAVBA MĚSÍCE:
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PLZEŇSKÝ KRAJ, RABŠTEJN NAD STŘELOU

REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO
KAMENNÉHO MOSTU
SMP CZ

Společnost SMP CZ realizovala opravu kamenného 2polového mostu přes řeku Střelu,
která spočívala v celkové rekonstrukci vozovkového souvrství, zábradelních zdí
a odvodnění mostu, provedla také velkou opravu kamenného pláště včetně
kamenného zdiva oblouků mostu. Součástí byla i rekonstrukce propustku na horním
předmostí, kamenného ledolamu a vyčištění koryta řeky pod mostem.
Pokládka původních žulových kostek

HISTORIE MĚSTA A JEHO
KAMENNÉHO MOSTU
Město Rabštejn nad Střelou se
nachází uprostřed přírodního parku
Horní Střela. Nejmenší městečko
střední Evropy leží na skalnatém
ostrohu obtékaném ze tří světových
stran řekou Střelou.
Rabštejn je poprvé v písemných
pramenech zmiňován roku 1296
v darovací listině Přemysla Otakara II.
První zmínky o mostu v Rabštejně nad
Střelou jsou datovány zhruba do roku
1330. Od roku 1370 byl hrad
v držení krále Karla IV., který na něm
často pobýval a v roce 1375 udělil
Rabštejnu právo vybírat clo. Důvodem
byla poloha hradu – nacházel se na
významné obchodní zemské cestě
vedoucí z Prahy přes Rakovník,
Rabštejn, Žlutice, Loket a Cheb do
Svaté říše římské (dnes Německo,
Francie a Itálie).
Most je postaven převážně z místní
břidlice do úrovně přibližně
2 m nad hladinou řeky, na kterou
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2020

navazují arkózové bloky s výplní ze
smíšeného zdiva.
PRŮBĚH REKONSTRUKCE
Dle dochovaných dokumentů prošel
most ve 20. století dvěma opravami,
zmínky o předešlých opravách
jsou v historických dokumentech
zmíněny jen okrajově. Součástí naší
rekonstrukce zahájené na jaře 2017
bylo zřízení 36 km objízdných tras
a úplná uzavírka silnice II/206 v místě
stavby.
Stavební práce spočívaly v odstranění
vozovkového souvrství a trámového
železobetonového roštu včetně
poprsních zdí s ocelovými výztuhami.
Do zachovaného monolitického rámu
v půdorysu celého mostu se vložila
železobetonová roznášecí spádová
deska a provedly se nové poprsní
zdi. Nový izolační systém je vanový
s hydroizolační membránou Eliminator.
Vozovkové vrstvy jsou provedeny
z drenážního betonu getex/ŠD4-8,
na novou vozovku se použily původní
žulové kostky.

Kamenné chrliče v poprsních zídkách
byly zrestaurovány, upraveny a opět
osazeny. Do nich jsou napojeny nové
litinové odvodňovače. Následovalo
osazení zákrytových desek poprsních
zdí a kompletní přespárování
a patinování pláště zdiva celého
mostu včetně podhledů. V případě
břidlic se jednalo doslova o mravenčí
práce. V listopadu 2017 byl most
zprovozněn pro veškerou dopravu do
25 t.
OPRAVA KAMENNÉHO LEDOLAMU
Poslední opravou bylo vyspárování
kamenného ledolamu. Po důkladném
prozkoumání jeho stavu se rozhodlo
o jeho celkové rekonstrukci včetně
výměny založení.

Vrtání mikropilot

Práce na ledolamu se zahájily
v září 2018 po schválení
realizační dokumentace stavby
a restaurátorského záměru Národním
památkovým ústavem v Plzni.
Kamenická firma Terrigena Art
realizovala restaurátorský
záměr zohledňující všechny kroky
rekonstrukce: způsob evidence,
rozebírání, manipulaci, kladecí plán,
popis poruch jednotlivých kamenných
bloků včetně návrhu oprav reprofilací,
čepováním, patinováním a impregnací.
Ledolam je založen na jedenácti
mikropilotách spřažených
železobetonovým 550 mm širokým
prahem do hloubky cca 600 mm pod
hladinu řeky. Protože se hlavní práce
prováděly v zimním období, postavil
se pro dodržení technologických
podmínek prací dočasný objekt.
Jednalo se o dřevěnou konstrukci
s pláštěm z překližky a odklápěcí
střechou pro jeřábem osazované
jednotlivé kamenné bloky.

„

PRÁCE NA KAMENNÉM
LEDOLAMU JSME DOKONČILI
V BŘEZNU 2019, ALE MOST PRO
NÁS CHYSTAL DALŠÍ VÝZVY,“ ŘÍKÁ
PETR CHOMICKÝ.

Základové práce v tůni pod mostem

„

NA NAŠE DOPORUČENÍ BYL
JAKO POJISTKA PŘED ZIMOU
ZHOTOVEN PROVIZORNÍ
LEDOLAM Z VRTANÝCH PROFILŮ
HEB 200 S TĚSNĚNÍM
A VÝDŘEVOU, KTERÝ BYL
UMÍSTĚN CCA 3 M PŘED
KAMENNÝM LEDOLAMEM DO
ÚROVNĚ 1,5 M NAD HLADINU
ŘEKY,“ VYSVĚTLUJE VEDOUCÍ
VÝSTAVBY PETR CHOMICKÝ.

DIAGNOSTIKA SPODNÍ STAVBY
Při postupném rozebírání ledolamu
se objevily další poruchy, daleko
závažnější, než se předpokládalo.
Rozsáhlé dutiny vyplněné sedimenty
bahna vyžadovaly další úroveň
rekonstrukce.

„

INVESTOROVI JSME
PŘEDLOŽILI DOPLŇUJÍCÍ
DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM
VČETNĚ NÁVRHU OPATŘENÍ.
PO DOHODĚ S NÍM JSME PROVEDLI ZÁPOROVÉ PAŽENÍ S TĚSNĚNÍM,
KDY JSME ŘEKU STŘELA PŘEVEDLI
DO PRAVÉHO MOSTNÍHO
OTVORU TAK, ABY BYLO MOŽNÉ
POD LEVOU KLENBOU ODČERPAT
TŮŇ S OBJEMEM 50 000 M³. BYLI

JSME TAK PRVNÍ, KDO SE ODVÁŽIL
A DOKÁZAL PROZKOUMAT SKUTEČNÝ STAVEBNÍ STAV ZALOŽENÍ
PROBLEMATICKÉ ČÁSTI MOSTU,
TEDY ČÁSTI JEHO ZÁKLADŮ,“
VYSVĚTLUJE PETR CHOMICKÝ.
Most byl na základě mimořádné
mostní prohlídky kategorizován jako
podmínečně použitelný a bylo tak
stanoveno nové dopravněinženýrské
opatření, při němž na most mohla
vozidla s hmotností do 3,5 t. Vzhledem
ke vzniku nových trhlin v plášti mostu
byla osazena měřidla pro sledování
jejich vývoje a zadáno geodetické
měření mostu. Diagnostika mimo jiné
zahrnovala průzkum spodní stavby
georadarem a seismickou tomografií pro stanovení rozsahu zjištěných
dutin v opěrách a pilíři.
V prosinci 2018 byla tůň pod levým
mostním obloukem zavezena
800 tunami lomového kamene pro
zajištění dočasné stabilizace
celého mostu. Distribuce kamene se
prováděla ve dvou fázích. V té
první se materiál k mostu dovezl
standardními prostředky a v té druhé
se použil 6tunový dumper a menzi
muck s ohledem na pojezdy po
ochráněném štětovém dnu pod
pravým obloukem.
Ve spolupráci s technickou
skupinou SMP CZ a firmou Pontex
jsme začátkem roku 2019
vyprojektovali a projednali realizační
dokumentaci stavby eliminující
příčiny zjištěných poruch a v srpnu
2019 se dali do zajišťovacích prací.
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INVESTOR: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
ZHOTOVITEL: SMP CZ
PROJEKTANT: PUDIS, Pontex, SMP CZ
DOBA REALIZACE:
březen 2017 – srpen 2020

AŽ NA DNO
Plochu v zasypané tůni jsme použili
jako vrtnou plošinu pro hlubinné
založení a pro provedení injektáží
destabilizovaných základů mostu.
Vyvrtali jsme 21 mikropilot
do úrovně -2 600 mm pod hladinou
řeky Střely.

Po definitivním odstranění
diagnostických opatření (záporové
pažení, provizorní lávka, zemní
hrázky a těsnění) jsme dva metry pod
hladinu řeky osadili železobetonové
prefabrikáty a do nich namontovali
třetí ledolam, tentokrát dubový.

Pažením, záporami a táhly jsme
zajistili jednotlivé podpěry a stavební
jámu, a mohli tak konečně začít
dělat naše řemeslo – železobeton.
V průběhu betonářských prací bylo
nutné nejen odtěžovat lomový
kámen z tůně, ale zároveň každé ráno
odčerpat hladinu vody v tůni pod
mostem. Základová spára podkladního
betonu hlavního zajišťovacího prahu
je nyní v úrovni -3,100 mm pod
hladinou řeky.
Při těžbě materiálů z tůně jsme
našli škálu různých artefaktů, jak
kamenných (například piedestal
sv. Jana Nepomuckého původně
umístěný na mostě, arkózové desky
poprsních zdí atd.), tak železných
(například obruče kol vozů koňských
potahů, dvě kosiště a koloběžku ze
70. let minulého století).

Rabštejn nad Střelou - most na pohlednici z roku 1899

Stabilizační železobetonové prahy
se provedly v celé šířce povodní
strany mostu. To znamenalo dokončit
veškeré práce pod levým obloukem
včetně obkladů paty opěry a pilíře
z pískovcových bloků, upravit
a patinovat spárování a převést
řeku pro navazující práce pod
pravým obloukem, kde se tyto práce
v podstatě opakovaly.
Po dokončení železobetonových
prahů byl na základě podmínek
Národního památkového ústavu
obnoven dřevěný rošt pod mostem
provedený z pomalu rostoucího dřeva
(smrk a jedle z nadmořské výšky
800 m n. m.) a v něm doplněn „na
kant“ kamenný štět z místní břidlice.
Most po rekonstrukci vítá turisty

Město Rabštejn s mostem na dobovém zobrazení z 2. poloviny 19. století

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2020
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PRAHA-TROJA

NOVÁ LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
PŘES VLTAVU V PRAZE-TROJI
SMP CZ

SMP CZ dokončila novou trojskou lávku, která překračuje koryto řeky Vltavy a spojuje
levý břeh Císařského ostrova s pravým břehem městské části Troja v místě
původní lávky. Tímto znovu realizovaným přemostěním došlo k obnově velmi
vyhledávané spojnice pro pěší a cyklisty mezi Císařským ostrovem a oblastí pravého
břehu, kde se nachází zoo, botanická zahrada a páteřní cyklostezka A2.

INVESTOR:
Magistrát hlavního města Prahy
GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL STAVBY:
SMP CZ
ZHOTOVITEL ZAKLÁDÁNÍ:
Zakládání staveb
ZHOTOVITEL ŽELEZOBETONOVÝCH
KONSTRUKCÍ:
MEWI
VÝROBA A MONTÁŽ OCELOVÉ
KONSTRUKCE:
MCE Slaný
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA:
IBR Consulting
GENERÁLNÍ PROJEKTANT REALIZAČNÍ
DOKUMENTACE STAVBY:
VALBEK
AUTOŘI NÁVRHU:
GEM VISION
INŽENÝRSKÁ ČINNOST:
BOMART

Nová konstrukce lávky je umístěna
ve stejné půdorysné poloze jako
původní konstrukce. Tělesa krajních
opěr O1 a O7 jsou prakticky
ztotožněna s původními krajními
opěrami. Výškové řešení konstrukce
vychází z požadavků na minimální
výšku nivelety cyklistické stezky nad
okolním terénem a překonání toku
bez ovlivnění průtokových poměrů
přemostěné vodoteče. Z tohoto
důvodu je nově komunikace na mostě
vedena v konstantním podélném
spádu s vrcholovým zakružovacím
obloukem s nejvyšším bodem
v polovině rozpětí hlavního pole přes
koryto řeky Vltavy. Uživatelsky bylo
dosaženo mnohem příznivějšího
vedení nivelety. Většina délky
konstrukce je umístěna nad úroveň
stoleté vody, respektive střední část je
umístěna dokonce nad úrovní Q2002.

KONSTRUKCE MOSTU
Lávka je navržena jako subtilní
ocelová konstrukce. Konstrukce
funkčně a prostorově splňuje
požadavky norem pro zatížení chodci
a průjezd vozidla integrovaného
záchranného systému do celkové
hmotnosti 3,5 t.
Statické schéma konstrukce je
nesymetrický spojitý nosník
o celkové délce 251,5 m a šesti polích
s rozpětím 251,5 + 40 + 45 + 55 + 45
+ 42 m. Celková délka mostu je
256,5 m. Mostovka má konstantní
volnou průchozí šířku mezi zábradlím
4,0 m. Nosná konstrukce je tvořena
páteřním ocelovým kruhovým
profilem a soustavou příčníků
a podélníků. Pochozí část mostovky je
z tropického dřeva AZOBE. V podélném
směru povrch konstrukce stoupá

v konstantním sklonu až k pilíři P3,
odkud opisuje výškový oblouk do
úrovně pilíře P6, kde opět klesá ke
druhé opěře.
Ocelová konstrukce je na krajních
opěrách uložena na dvojici kalotových
ložisek umožňující posun konstrukce
v podélném směru. Přechod dilatační
spáry je navržen pomocí atypického
hřebenového mostního závěru. S pilíři
je nosná konstrukce pevně spojena
pomocí čepových styků, čímž je
zaručeno volné natáčení nosné
konstrukce. Ohybová poddajnost
pilířů umožňuje podélný posun nosné
konstrukce.
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ZALOŽENÍ MOSTU
Lávka je založe na hlubinných
vrtaných železobetonových pilotách
o průměru 900 mm. Na základě
výsledků inženýrsko-geologického
průzkumu byly všechny piloty navrženy jako vetknuté do vrstvy únosných
slabě zvětralých břidlic R4/R3.
Od tohoto požadavku a od polohy
základové spáry je pak odvislá celková
délka pilot, respektive délka hluchého
vrtání. Pro založení pilířů P4 a P5,
které jsou situovány v řece, byly zřízeny dočasné poloostrovy umožňující
pohyb vrtné soupravy pro vrtání pilot
na obou březích. Poloostrovy byly tvořeny dočasnými štětovnicovými stěnami. Šířka montážních poloostrovů je
10 m, délka vystupující části do řečiště řeky Vltavy je cca 40 m. Následně
byly tyto dočasné poloostrovy využity
pro montáž nosné konstrukce. Realizovalo se na nich montážní podepření
pro výstavbu nosné konstrukce.
Po dokončení výstavby byly tyto
poloostrovy kompletně odstraněny
a řečiště Vltavy bylo vráceno do
podoby před začátkem výstavby
mostu.
Základy pilířů tvoří masivní
železobetonový nosník o rozměrech
definovaných odlišně pro jednotlivé
podpory podle počtu pilot
a namáhání.
SPODNÍ STAVBA
Pilíře jsou tvořeny spodní betonovou
částí plynule navazující na základ
a horní ocelovou částí. Horní úroveň
betonové části dříku pilíře je na
výškové úrovni odpovídající přibližně
hladině při povodňovém průtoku Q5.
Na betonovou část navazuje ocelová
část dříku pilíře ukončená uzavíracím
diafragmatem a přechodem na čep
pro uložení nosné konstrukce. Pro
snížení tření v čepových spojích byla
na jednotlivé čepy nasazena teflonová
kluzná pouzdra. Pro eliminaci velkého
ohybového namáhání krátkého pilíře
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2020

P2 je čepový spoj u tohoto pilíře
proveden i v jeho spodní úrovni.
Ocelový dřík pilíře P2 je tak realizován
jako dokonale kyvná stojka. Průřez
obou částí pilířů (ocelová i betonová
část) je v hydraulicky výhodném tvaru
tak, aby se minimalizovaly nepříznivé
účinky (vznik vírů) při jeho obtékání
vodou v řečišti.
Ocelové konstrukce nástavců pilířů
jsou řešeny jako uzavřené svařované
průřezy eliptického tvaru z oceli
S355. Tvar průřezu je dán složením
válcových ploch. Návodní
a povodňovou hranu pilířů tvoří trubka
o průměru 219 mm. Skroužené plechy
stěn pilířů jsou navrženy o tloušťce
16 mm. V hlavě pilířů je nosná
konstrukce připojena pomocí
čepového styčníku. Všechny
uzavřené profily v konstrukci jsou
vyprojektovány jako vzduchotěsně
a vodotěsně uzavřené.
Krajní opěry jsou masivní, tvořené
základem, dříkem a úložným
prahem. Na opěry navazují boční
křídla, která zajišťují stabilitu
přiléhajících násypových těles.
Na základě stavebně technického
průzkumu, který potvrdil velmi
dobrou kvalitu betonu původních
opěr z hlediska pevnosti, avšak jako
zcela nevyhovující proti působení
vody a chemických rozmrazovacích
látek, bylo rozhodnuto o kompletním
odbourání základové desky původní
opěry O1. Ponechaly se milánské
stěny pro realizaci založení nové opěry
O1. U krajní opěry O7 se přistoupilo
k zachování základového bloku, do
kterého byly vyříznuty dva bloky
šířky 1 400 mm a hloubky 600 mm.
Do nich byla vetknuta nová opěra,
která částečně leží na původních
milánských stěnách. Zároveň došlo
k odbourání povrchu původního dříku
v mocnosti cca 150 mm pro budoucí
navázání pochozího povrchu opěry
a pokračující komunikace.

z nerezové oceli. Nosná konstrukce
je vyrobena bez klasických ložisek
na pilířích. Síly z nosné konstrukce se
přenášejí prostřednictvím čepových
styků do spodní stavby. Čepy jsou
o průměru 120 mm z nerezové oceli
1.4541 (dle ČSN 17 248). Střední
plech čepového spoje obsahuje
kompozitní kluzné pouzdro z nerezové
oceli potažené vrstvou PTFE.

NOSNÁ KONSTRUKCE
Hlavní nosník konstrukce je z kruhové
trubky průměru 914 mm a je v plném
rozsahu z oceli S355. Tloušťka jeho
stěny je odstupňována s ohledem
na namáhání konstrukce. Na hlavní
nosník je částečně nasazen příčník
tvaru I profilu. Horní pásnice příčníku
je realizována z plechu tloušťky
12 mm. Dolní pásnice je zhotovena
z kruhové trubky průměru 60,3 mm.
Osová vzdálenost příčníků je 2,5 m.
Přípoje příčníků jsou celosvařované
s koutovými svary. Nosná konstrukce
je rozdělena na 12 montážních celků
o délce 20 až 25 m.
Jednotlivé příčníky jsou navzájem
propojeny zapuštěnými podélníky
z profilu U120. Krajní podélník je
z nerezové trubky průměru
193,7 mm a tloušťky stěny 10 mm.
Kromě kotevní funkce pro fošny
mostovky a prvky zábradlí slouží
i pro vedení kabelů elektroinstalace
osvětlení lávky. Střední podélník tvaru
T je z důvodu koroze proveden

Signal Festival oblékl lávku do trikolory

Mostovka je vyhotovena z tropického
dřeva AZOBE. To se vyznačuje
velkou odolností, trvanlivostí
a pevností. Považuje se za dřevo
prakticky nezničitelné vnějšími vlivy
a imunní proti poškození hmyzem.
Jednotlivé fošny jsou přišroubovány
prostřednictvím nýtovacích matic
k lemu krajního a středního podélníku.
STATICKÁ A DYNAMICKÁ ANALÝZA
Výpočet mostní konstrukce byl
proveden v programu SCIA Engineer.
Jednotlivé statické veličiny od stálého
a nahodilého zatížení s uvážením
postupu výstavby a montáže byly
určeny na prostorovém prutovém
modelu. Pro kontrolní výpočet

Lávka a pohled na botanickou zahradu a vinici sv. Kláry

Lávka v podzimních barvách

a dynamickou analýzu byl použit

program Midas Civil. Při dynamické
analýze byla velká pozornost
věnována odezvě konstrukce na
buzení pohybujícími se chodci.
Vlivem poměrně malé ohybové
tuhosti páteřního nosníku bylo nutné
posoudit desítku vlastních tvarů
kmitání na účinky buzení chodci. Již
v zadávací dokumentaci byly navrženy
tři dvojice tlumičů svislého kmitání.
Díky přerozdělení materiálu se
podařilo posunout jeden z vlastních
tvarů konstrukce tak, aby mezní
zrychlení pro tuto frekvenci bylo
vyhovující. Realizovaná konstrukce je
tedy finálně osazena dvěma dvojicemi
tlumičů. Tlumiče se nacházejí ve
druhém a v pátém poli a hmotnost
každé dvojice je 2 500 kg.
MONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE
Zajímavým aspektem projektu
a jeho realizace byla otázka způsobu
výstavby nosné konstrukce. Ocelovou
konstrukci vyrobili v mostárně firmy
MCE Slaný. Nosná konstrukce byla
montážně rozdělena na 12 dílců
délky 20 až 25 m. První trojice dílců
HN6 až HN8 byla montována na
trojské straně (pravém břehu) v poloze
rovnoběžně s řekou.
Pro osazení hlavního pole do
definitivní polohy byla zvolena
technologie plavením. Trojice
svařených dílců celkem měřila
75 m a vážila více než 90 t. Po
svaření konstrukce bylo nutné
dílec na jedné straně posadit na
připravený ponton. Pro otočení
konstrukce pásovým jeřábem na
ponton byla jedna z montážních
podpor uzpůsobena jako otočný čep.
Po osazení konstrukce na ponton byl
její druhý konec převzat z otočného
čepu jeřábem. Naložené hlavní pole
bylo zprvu pootáčeno do středu řeky
pomocí lodních vrátků a druhý konec
lávky popojížděl pomocí pásového
jeřábu po zpevněné ploše.
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V poslední fázi byla konstrukce převzata
druhým jeřábem a dvojzdvihem osazena na
pilíře P4 a P5.
Další dílce ocelové konstrukce se
již svařovaly v projektované poloze
prostřednictvím montážní podpěry
situované uprostřed montovaného pole. Po
zavaření montovaného pole byla konstrukce
vždy odskružena a přistoupilo se k montáži
pole následujícího.
Díky výborné montážní práci se povedlo
precizně dodržet požadovanou geometrii
konstrukce. Ačkoliv je konstrukce poměrně
ohybově měkká a je nadvýšena až
o 458 mm, výsledná odchylka od
projektovaného tvaru je do 25 mm.
Montáž hlavní nosné konstrukce byla
dokončena koncem července 2020.
Začátkem srpna proběhlo finální podlití
všech pilířů P2 až P5 včetně ložisek na
OP1 a OP7. V posledním týdnu měsíce
září byly realizovány statické a dynamické
zatěžovací zkoušky. Stavba jako celek byla
předána zadavateli 22. října 2020.
Lávka byla uvedena do provozu 23. října
2020 na základě kolaudačního souhlasu.

„

REALIZACE TÉTO LÁVKY JE
UKÁZKOU DOBRÉ VZÁJEMNÉ
SPOLUPRÁCE PROJEKTANTŮ,
ARCHITEKTŮ, ZHOTOVITELŮ
A INVESTORA. TATO STAVBA JE
UNIKÁTNÍ NIKOLIV SVÝM ROZSAHEM,
ALE ZEJMÉNA TECHNICKÝM ŘEŠENÍM.
POPŘEJME TEDY NOVÉ LÁVCE HODNĚ
SPOKOJENÝCH UŽIVATELŮ A SKVĚLOU
KONDICI PO CELOU JEJÍ PLÁNOVANOU
ŽIVOTNOST,“ UZAVÍRÁ VEDOUCÍ
STŘEDISKA TOMÁŠ ZÁRUBA.
Lávka za nočního osvětlení navozuje sváteční atmosféru
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U LÁVKY
TROJSKÁ KOTLINA – OSTROV
ZELENĚ UPROSTŘED MĚSTA
Souvislý celek údolí Vltavy a jeho
svahů na severním okraji Prahy, od
Holešovic po Podbabu a Podhoří.
Osou a hlavní tepnou kotliny je řeka
Vltava, která spolu se svými drobnými
přítoky kotlinu vymodelovala.
Kotlina byla v minulosti venkovem
s poli, sady, zahradami a vinicemi.
V nivě Vltavy a ve svazích nad ní se
uchovala značná rozloha zelených
ploch a vznikly tu významné kulturní
areály, po levé straně kotliny zejména
Královská obora s výstavištěm a
po pravé zámek Troja, zoologická
a botanická zahrada. Někde se
uchovaly tradiční formy hospodaření,
jinde se rozšířily háje a stepi. Troja
se vyznačuje zahradní vilovou
zástavbou. Klidu a pohody tradičně
využívají obyvatelé i návštěvníci při
sportování a v jízdárně na Císařském
ostrově, na softbalovém hřišti v Troji,
na vodácké slalomové trati v bývalé
vorové propusti trojského jezu nebo
cyklotrase A2, která vede podél řeky
celou Trojou a Podhořím.

řetěz a proud vody zajišťoval pohon.
Mimoto bylo možno spojením těchto
lodí sestavit most, což se často
provádělo, když nehrozila větší voda.
V sedmdesátých letech minulého
století byl přívoz nahrazen
pontonovým vojenským provizorním
mostem a poté v roce 1984 visutou
lávkou.
PŘÍRODNÍ PARK DRAHAŇ-TROJA
Park se rozkládá na pravém břehu
Vltavy od Pelc-Tyrolky v Troji až po
Drahaňské údolí. Celé území je cenné
jak ekologicky, tak také biologicky,
geomorfologicky a z velké části také
historicky. Z přírodních hodnot je
tu řada zvláště chráněných území
s unikátními biotopy vzácných rostlin
a živočichů. Zajímavé jsou poutavé
výhledy ze skalních srázů do údolí
Vltavy a na téměř celou Prahu
(převýšení činí asi 200 m). Troja,
vedená spíše jako vilová čtvrť, byla
uchráněna před masivnější stavební
výstavbou, a tak zde můžeme nalézt
řadu dochovaných historických
památek zámek Troja počínaje
a malebnými usedlostmi konče.

PŘÍVOZ NA CÍSAŘSKÝ OSTROV
Přívoz (v místech dnešní lávky) se
využíval na odvoz mléka a mléčných
výrobků do vnitřní Prahy. V zimě se
u přívozu ledovalo. Nad jezem se
uřízla veliká kra a splavila se k přívozu,
kde led sekali a odváželi.
Trojský přívoz měl možnost přepravy
osob třemi loděmi (každá cca pro
100 osob). Tyto lodě byly poháněny
proudem Vltavy, a to díky zavěšení na
řetězu cca 75 cm pod hladinou
a kladkou. Převozník kormidlem
nastavil loď na cca 45 stupňů na

Po dobu výstavby byl zřízen přívoz

Přívoz na Císařský ostrov na dobové fotografii
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SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

VÝSTAVBA MOSTNÍCH OBJEKTŮ
NA DÁLNICI BAB A7
VIA STRUCTURE

Sdružení firem SMP CZ a VIA STRUCTURE staví formou PPP projektu celkem
třináct stavebních objektů na spolkové dálnici BAB A7 v úseku
AS BOCKENEM – AS GÖTTINGEN. První z nich, dálniční nadjezd u obce Echte
s označením 2068, byl již kompletně uveden do provozu. Byly dokončeny čtyři mostní
objekty s označením 208x ve směru na Hannover a první opěrná stěna. V současné
době pokračuje výstavba na zeleném mostě pro divou zvěř přes dálnici a probíhají
zemní a pažicí práce pro objekty 207x ve směru na Hannover a pro objekty
208x ve směru na Kassel.
DÁLNIČNÍ NADJEZD U OBCE ECHTE
(BW2068)
První z realizovaných objektů,
dálniční nadjezd, prošel koncem září
2019 hlavní mostní prohlídkou. Po
odstranění drobných nedostatků byl
v průběhu prosince na tento most
převeden provoz tak, aby bylo možné
provést demolici mostu původního.

INVESTOR: Via Niedersachsen
OBJEDNATEL: sdružení ARGE CJV A7
ZHOTOVITEL: SMP CZ, VIA STRUCTURE
DOBA REALIZACE: 2018–2022

OPĚRNÁ STĚNA PŘED
ODPOČÍVKOU KALEFELD (STW2)
Opěrná stěna o délce 250 m se
nachází v zářezu dálničního tělesa
ve směru jízdy na Hannover. Skládá
se z kotvené stěny z armovaného
stříkaného betonu a z probarvovaných
železobetonových prefabrikátů,
mezi kterými jsou monolitické
železobetonové stěny s obkladem
z umělého kamene. Na prefabrikátech
jsou osazeny ocelové elementy
v místech domnělých zemních kotev,
ty však plní čistě dekorativní funkci

pro zachování vzhledového konceptu
celého úseku rozšiřované dálnice.
Stavba byla dokončena v červnu 2020.
DÁLNIČNÍ MOST PŘES MÍSTNÍ
KOMUNIKACI B64 V BLÍZKOSTI
OBCE ENGELADE (BW2087)
Jednopolový železobetonový předpjatý
most o rozpětí 23 m a šířce
18,55 m pro každý jízdní směr
je založený plošně na masivní
železobetonové spodní stavbě. Jeho
nosnou konstrukci tvoří v příčném
řezu tři trámy.
Po dokončení první fáze mostního
objektu v dubnu 2020 se sem
přemístil obousměrný provoz dálnice.
Tímto uvolněná druhá část stávajícího
mostu byla zdemolována a nyní jsou
v plném proudu přípravy stavební
jámy a záporového kotveného pažení
pro založení druhé fáze objektu.

DÁLNIČNÍ MOST PŘES MÍSTNÍ
KOMUNIKACI B248 V OBCI
ILDEHAUSEN (BW2083)
Jednopolový železobetonový most
o rozpětí 20,57 m a šířce 18,20 m
pro každý jízdní směr je založený
plošně na masivní železobetonové
spodní stavbě. Jeho nosnou konstrukci
tvoří masivní železobetonová deska
rámově spojená se spodní stavbou.
Most stojí v těsné blízkosti obce
Ildehausen, římsy jsou proto osazeny
souvislou protihlukovou stěnou.
V květnu 2020 prošla první polovina
mostu první hlavní mostní prohlídkou.
Po doladění drobných nedostatků
byl most uveden do provozu a nyní
rovněž slouží pro obousměrný provoz
dálnice. Na druhé části probíhají
zemní práce a kotvení záporového
pažení.
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23

24

DÁLNIČNÍ MOST PŘES ŽELEZNIČNÍ
DRÁHU DB A MÍSTNÍ OBSLUŽNOU
KOMUNIKACI V BLÍZKOSTI OBCE
ILDEHAUSEN (BW2082)
Dvoupolový železobetonový předpjatý
most o rozpětí 23,03 m + 18,89 m
a šířce 18,50 m pro každý jízdní
směr je založený plošně na masivní
železobetonové spodní stavbě. Jeho
nosnou konstrukci tvoří
v příčném řezu tři trámy. Most převádí
dálnici přes neelektrifikovanou trať
německých drah. Kvůli výhledové
modernizaci trati je ale most
uzpůsoben pro koleje s trakčním
vedením.
Pažení a výkopové práce u větší z opěr
(opěra B) byly doprovázeny problémy
s nedostatečnou únosností kotev
záporové stěny a únosností základové
spáry. Po provedení dodatečných
opatření a následném založení mostu
na plošných základech již stavba
první fáze proběhla bez vážnějších
komplikací. První část mostu byla
dokončena a předána k užívání v srpnu
roku 2020. Demolice mostu ve
druhém směru dálnice je plánována
na konec října tohoto roku.

MOST PŘES DÁLNICI A7 PRO
DIVOU ZVĚŘ (BW2079D)
Největším námi dodávaným
mostním objektem je ekodukt
o šířce 50,0 m a rozměry polí
22,0 m + 30,0 m + 22,0 m. Výstavba
objektu započala v roce 2018
opěrou A. Všechny základy byly
projektovány jako plošné. Během
výkopových prací byl zjištěn rozdíl
v podloží oproti zadávací dokumentaci
a práce na osách 10, 20 a B jsme
pozastavili. Po dlouhých jednáních
a dodatečných průzkumech bylo
rozhodnuto o nutnosti hlubinného
pilotového založení základů na těchto
třech osách. Výstavba se tím výrazně
posunula a změnily se okrajové
podmínky, kvůli kterým bylo nutno
přistoupit k technicky náročnějším
řešením. Příkladem je umožnění
obousměrného provozu dálnice

opěry B současně se základy pilířů na
osách 10 a 20. Plánované dokončení
stavby je v srpnu roku 2022.
PŘESYPANÉ MONOLITICKÉ
KLENBY (BW2077, BW2075)
Větší z monolitických přesypaných
kleneb, objekt 2077, má světlou výšku
7,57 m, rozpětí 11,0 m a šířku
2 x 33,35 m. Menší z nich, objekt
2075, má výšku 6,8 m, rozpětí
10,0 m a šířku 2 x 19,0 m. Klenba
bude po délce betonována na několik
částí se smršťovacími sparami s tím,
že portálová část bude betonována
s první částí klenby najednou bez
pracovní spáry v pohledové části
mostu. Bednění klenby budou
tvořit sbíjené vazníky posazené na
konstrukci z válcovaných HEB profilů.
Ty budou podepřeny odskružovacími
klíny. Z rubové strany bude klenba

PŘESYPANÝ DÁLNIČNÍ MOST PŘES
MÍSTNÍ VODOTEČ V BLÍZKOSTI
OBCE ILDEHAUSEN (BW2080)
Železobetonový rámový most
o rozpětí 5 m a šířce 31,10 m pro
každý jízdní směr je jednopolový,
plošně založený.
Po odstranění problémů
s nevyhovujícím podložím pro kotvení
stavební jámy byly provedeny hlavní
betonářské práce na základu, stěnách
i horní rámové desce. Následovaly
izolatérské práce, realizace říms
a mostního vybavení a příprava pažení
pro druhou stavební etapu včetně
velkoobjemových zemních prací. První
fáze objektu byla dokončena v dubnu
2020. Nyní se pracuje na přípravách
stavební jámy pro druhou fázi.
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2020

RECKLI tak, aby se dodržel designový
koncept budovaného úseku BAB A7.
Nyní probíhají zemní práce
v součinnosti s kotvením záporového
pažení. Stavba naráží na velké
problémy s únosností podloží, které
s sebou přinášejí dodatečné změny
realizační dokumentace, dodatečné
náklady, a především prodloužení
doby výstavby.

Most přes dálnici A7 pro divou zvěř

Dálniční nadjezd u obce Echte (BW2068) - pohled od opěry A

Železobetonový rámový most (BW2076) pohled na pažení a zbytek stávající konstrukce
BW2076

a zachování průjezdného profilu, celá
mostovka o kubatuře cca 4 000 m3
(cca 10 000 t) se proto bude
betonovat v nadvýšené poloze a po
vnesení předpětí se spustí do finální
polohy na hydraulických lisech.
V současné době je dokončeno
pilotové založení a probíhá výstavba

ŽELEZOBETONOVÝ RÁMOVÝ MOST
(BW2076)
Posledním realizovaným objektem je
železobetonový rámový most
o rozpětí 6,5 m a šířce 16,5 m + 17,0 m.
Jeho založení je rovněž plošné. Zde se
již započalo s demoličními pracemi na
první fázi objektu, probíhá hloubení
a pažení stavební jámy pro založení
opěr. Odhadovaný termín dokončení
první fáze objektu je květen 2021.
VÝHLED PRO DALŠÍ VÝSTAVBU
Do srpna roku 2021 by měla být
hotova první fáze klenebných
a rámových objektů 2075, 2076
a 2077 včetně prodloužení
přidruženého propustku 2077a.
Také by se měla dokončit druhá
fáze trámových a rámových objektů
2080, 2082, 2083 a 2087 včetně
prodloužení přidruženého propustku
2083a. Současně se bude budovat
most pro divou zvěř 2079d. V druhé
polovině roku 2021 by se měly zahájit
práce na opěrné stěně a koncem roku
2021 také na druhé fázi objektů 2075,
2076 a 2077. Veškeré práce by měly
pak být hotovy do konce roku 2022.

přibližně do dvou třetin své výšky
zaklopena a poslední třetina se bude
betonovat do otevřeného bednění
s dohlazením finálního povrchu.
U objektu 2077 musí být zachována
průjezdnost skrz bednění klenby pro
kyvadlovou dopravu. Povrchy betonů
jsou i zde navrženy strukturované za
pomoci vkládáných matric od firmy
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2020
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SLOVENSKO, ŽILINSKÝ KRAJ

REALIZACE PŘEDPĚTÍ NA STAVBĚ DÁLNICE D3
V ÚSEKU Z ČADCE DO SVRČINOVCE
FREYSSINET CS

Společnost FREYSSINET CS realizovala předpínání o objemu 780 tisíc tun na třech
mostních objektech na dálnici D3 v úseku Čadca-Bukov - Svrčinovec. Součástí
zakázky byl příčný přesun spodní výsuvné skruže Strukturas a spouštění jejích
hlavních nosníků při demontáži na jeden z mostních objektů.

INVESTOR: NDS
OBJEDNATEL: PORR
ZHOTOVITEL:
FREYSSINET CS organizační složka Slovensko
PROJEKTANT: Amberg Engineering Slovakia
DOBA REALIZACE: září 2018 – duben 2020

Prvním realizovaným objektem byl
most na křižovatce Podzávoz, v km
40,415 dálnice D3. Jedná se o most,
který je v příčném řezu ze dvou
monolitických dvoutrámových mostů
o výšce 2,5 m. Pravý 13polový most
je proveden na spodní výsuvné skruži
Strukturas s maximálním rozpětím
polí 43,2 m a celkovou délkou nosné
konstrukce 507 m. Levý 11polový
most je proveden na pevné skruži
s maximálním rozpětím 44,6 m
a délkou nosné konstrukce
459 m. Dodatečné předpětí je tvořeno
čtrnácti soudržnými 19lanovými
kabely z holých předpínacích
lan o průměru Ls15,7/1860MPa
(EN 10138-3 - Y1860 S7-15,7F1-C1) přikotvenými v osmi
typizovaných spojkových kotvách
19CU15 vždy v čele každé etapy.
Předpínací napětí bylo stanoveno na
1 460 MPa a předpínalo se po třech
dnech od betonáže po dosažení
krychlové pevnosti betonu 34 MPa.
Z pohledu předpínání jde o nejběžnější
používaný typ soudržného

předpínacího kabelu, kde je holé
lano pro předepnutí zainjektováno
certifikovanou cementovou injektážní
maltou v chráničkách z ocelových
hadic z vinutého plechu. Jednotlivé
etapy se zde realizovaly nejčastěji ve
24denních taktech.

Druhým objektem byl most na
přivaděči na křižovatce Podzávoz
v km 0,346 dálnice. Tento most je
provedený v příčném řezu jako jeden
monolitický jednotrám o konstantní
výšce 1,75 m, realizovaný na
podpěrné skruži. Jedná se o 10polový

Pevná skruž a bednění
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most s maximálním rozpětím polí
35 m a celkovou délkou nosné
konstrukce 336 m. Zde je dodatečné
podélné předpětí tvořeno v typickém
poli dvanácti soudržnými 19lanovými
kabely z holých předpínacích
lan o průměru Ls15,7/1860MPa
(EN 10138-3 - Y1860 S7-15,7-F1-C1)
přikotvenými v šesti spojkových
kotvách 19CU15 vždy v čele každé
etapy. Předpínací napětí bylo
stanoveno na 1 440 MPa a předpínalo
se po sedmi dnech po dosažení
100 % krychlové pevnosti. Jednotlivé
etapy se realizovaly ve 40denních
taktech.
Třetím objektem byl most v km
41,065 u Furmance. Most je
proveden v příčném řezu ze dvou
monolitických dvoutrámových
mostů s konstantní výškou 2,5 m,
které se prováděly částečně na
spodní výsuvné skruži Strukturas
a částečně na podpěrné skruži. Pravý
most je 10polový s maximálním
rozpětím polí 45 m a celkovou
délkou nosné konstrukce 436 m.
Levý most je 9polový s maximálním
rozpětím 44,6 m a délkou nosné
konstrukce 376 m. Dodatečné
podélné předpětí je tvořené čtrnácti
soudržnými 19lanovými kabely
z holých předpínacích lan o průměru
Ls15,7/1860MPa (EN 10138-3 Y1860 S7-15,7-F1-C1), které jsou
přikotveny v osmi spojkových kotvách
19CU15 vždy v čele každé etapy.
Předpínací napětí bylo stanoveno na
1 460 MPa a předpínalo se po třech
dnech od betonáže po dosažení
krychlové pevnosti betonu
36 MPa. Na pravém mostě je v polích
1 až 5 použito příčné předpětí
z důvodu rozšíření mostovky kvůli
připojovacímu pruhu. Příčné předpětí
je soudržné, ze 4lanových kabelů se
standardními lany. Ty jsou použity
rovněž pro podélné kabely uložené
v chráničkách z plochých ocelových
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„

vinutých trubek, které jsou na pasivní
straně zakončeny cibulovými kotvami
4G15 a na aktivní straně aktivními
kotvami 4B15. Napínaly se vždy
minimálně dvě etapy po jednotlivých
lanech na předpínací napětí
1 440 MPA a následně se injektovaly.
Zde se etapy realizovaly nejčastěji ve
21denních taktech.

Spodní výsuvná skruž

popisek
Spodní
Spodnívýsuvná
výsuvnáskruž
skruž

PŘI REALIZACI TŘETÍHO
MOSTU JSME PŘIŠLI S NÁPADEM,
JAK URYCHLIT PŘÍČNÝ PŘESUN
VÝSUVNÉ SKRUŽE NA KONCI
REALIZACE PRAVÉHO MOSTU
A JEJÍHO PLÁNOVANÉHO
PŘESUNU NA LEVÝ MOST. PŘESUN
BYL PROVEDEN NA DOČASNÝCH
BÁRKÁCH Z PODPĚRNÉHO
SYSTÉMU PIŽMO VODOROVNÝM
TAHÁNÍM NA VZDÁLENOST
PŘIBLIŽNĚ 13 M PO DRÁHÁCH
Z OCELOVÝCH HEB NOSNÍKŮ ZA
POMOCI HYDRAULIKY TVOŘENÉ
DUTÝMI LISY A PŘEDPÍNACÍMI
TYČEMI. TENTO JEDNODUCHÝ
SYSTÉM JSME PROVEDLI VČETNĚ
NÁVRHU A VÝROBY VŠECH
POTŘEBNÝCH OCELOVÝCH
PŘÍPRAVKŮ, DODÁVKY
A MONTÁŽE PODPĚRNÝCH BÁREK
PIŽMO. AKCE ZAHRNOVALA TAKÉ
PŘÍPRAVU VÝROBNĚ-TECHNICKÉ
DOKUMENTACE, TECHNOLOGICKÝ
POSTUP A STATICKÝ POSUDEK.
OPROTI PŮVODNÍMU
ZPŮSOBU DEMONTÁŽE,
PŘESUNU A MONTÁŽE POMOCÍ
TĚŽKOTONÁŽNÍCH JEŘÁBŮ
250-500 T, KTERÉ BY VE VÝRAZNĚ
SVAŽITÉM TERÉNU POTŘEBOVALY
RELATIVNĚ VELKOU PLOCHU NA
MANIPULACI, JSME TENTO
KROK VÝSTAVBY URYCHLILI
O 35 DNŮ OPROTI PŮVODNÍM
65 DNŮM,“ VYSVĚTLUJE VEDOUCÍ
PRO SLOVENSKO MARIÁN REPÁK.

„

Realizace předpětí

DÍKY TÉTO ÚSPĚŠNĚ
PROVEDENÉ REALIZACI NÁS
SPOLEČNOST PORR POPTALA
NA DEMONTÁŽ HLAVNÍCH
NOSNÍKŮ VÝSUVNÉ SKRUŽE
SPOUŠTĚNÍM ZA POUŽITÍ DUTÝCH
HYDRAULICKÝCH LISŮ A TYČÍ.
TATO OPERACE BYLA PROVEDENA
VE DVOU KROCÍCH. NOSNÍKY SE
NEJPRVE NADZVEDLY A NÁSLEDNĚ
SPUSTILY O CCA 6 M NA ZEM, KDE
SE ÚPLNĚ DEMONTOVALY PRO
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POTŘEBY TRANSPORTU MIMO
STAVBU. TATO OPERACE VČETNĚ
PŘÍPRAVY TRVALA PŘIBLIŽNĚ
10 DNŮ, PŘIČEMŽ SAMOTNÝ
POHYB NOSNÍKY BYL PROVEDENÝ
ŘÁDOVĚ V HODINÁCH,“ UZAVÍRÁ
MARIÁN REPÁK.
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PRAHA-SLIVENEC

DODÁVKA OCELOVÉ KONSTRUKCE MOSTU
PŘES DÁLNICI
OK Třebestovice

Společnost OK Třebestovice realizovala výrobu a montáž ocelové konstrukce mostu,
který převádí silnici II/600 přes dálnici v Praze-Slivenci. Součástí zakázky bylo
provedení antikorozního nátěru a dodávka dvaceti šesti mostních hrncových ložisek.
Nová mostní konstrukce nahradila původní most, který byl v nevyhovujícím
technickém stavu.
Most je třípolový, s prostými poli
o rozpětích nosníků 13,83 + 40,9
+ 13,97 m. Pole jsou spřaženou
deskou spojena v jeden dilatující
celek, jehož pevné uložení je
provedeno na pilíři P3. Nad oběma
pilíři je v desce realizován vrubový
kloub. V krajních, kratších polích
je nosná konstrukce tvořena
čtyřmi ocelovými nosníky s osovou
vzdáleností 2,934 m. V hlavním
středním poli je pět ocelových
nosníků s osovou vzdáleností 2,2 m.
Vzhledem k zakřivení trasy byly osy
nosníků zhotoveny jako sečny k trase.
Uložení jednotlivých podpor je šikmé
76,4°. Výškově je konstrukce
v konstantním podélném sklonu
1,532 %.

INVESTOR: Ředitelství silnic a dálnic ČR
OBJEDNATEL: SMP CZ
ZHOTOVITEL: OK Třebestovice
PROJEKTANT:
Finley Engineering Group International
DOBA REALIZACE: březen – říjen 2020

Výška stěny 1 800 mm je u všech
nosníků shodná a konstantní. Tloušťka
stěn nosníků v krajních polích je
8 mm, v hlavním poli 18 mm. Pásnice
všech nosníků v krajních polích jsou
šířky 300 mm, pouze v oblasti uložení
jsou spodní pásnice rozšířeny na
450 mm. Tloušťky horních pásnic

v krajních polích jsou 14 mm
a spodních pásnic 20 mm. Okrajové
nosníky hlavního pole jsou s horní
pásnicí šířky 300 mm a tloušťky
18 mm, šířka spodní pásnice je
520 mm a tloušťka je odstupňovaná
45/70 mm. Vnitřní nosníky hlavního
pole jsou s horní pásnicí šířky
300 mm a tloušťky 18 mm, šířka
spodní pásnice je 500 mm
s rozšířením na 530 mm v místech
uložení a tloušťka je odstupňovaná
35/60 mm.
Na stavbu se konstrukce mostu
dopravovala po jednotlivých výrobních
dílcích, tedy nosníky krajních polí
vcelku, nosníky středních polí
rozdělené na tři díly. V předstihu
byl zřízen předmontážní rošt pro
sestavování nosníků středního pole.
Ten byl umístěn na náspu vedle
komunikace u opěry OP4. Na rošt,
který tvořila rovnanina ze silničních
panelů a příčných ocelových nosníků,
se ukládaly jednotlivé části hlavních
nosníků (cca ¼ délky + ½ délky
+ ¼ délky). Po výškové a směrové

rektifikaci se nosníky svařily do celku.
Krajní dvojice nosníků byly svařeny
k sobě a byly doplněny montážními
ztužidly.
Ve středním poli, cca uprostřed
rozpětí, byla postavena provizorní
podpěrná konstrukce. Ta sloužila
k podpírání středu nosníků při
montáži, a zejména při následné
betonáži spřahující desky.
Montáž nosníků krajních polí
uskutečňovaly autojeřáby umístěné
za opěrami. Montáž středního pole se
prováděla za úplné uzavírky dálnice.
Mobilní jeřáb o nosnosti 400 t stál
přímo na dálnici a montoval dílce
o hmotnosti 50 t a délky 41 m.
Začátkem září 2020 byla
vybetonována spřahující deska
a odstraněna podpěrná bárka
uprostřed středního pole. Následovala
demontáž provizorního ztužení
a oprava protikorozní ochrany. Most
byl zprovozněn v polovině října
letošního roku.
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2020
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PRAHA 9 – LIBEŇ

POLYFUNKČNÍ DŮM HARFA
PRŮMSTAV

Společnost PRŮMSTAV dokončila výstavbu designového polyfunkčního domu,
který nabízí kromě komerčních prostor podél ulice Českomoravská v pražské Libni
také 249 převážně malometrážních bytů.

Objekt se nachází vedle obchodního
centra Galerie Harfa a jen
kousek pěšky od stanice metra B
Českomoravská.

INVESTOR: CENTRAL GROUP
ZHOTOVITEL: PRŮMSTAV
PROJEKTANT: V. Martínek a kolektiv
DOBA REALIZACE:
duben 2018 – říjen 2020

Dům tvoří tři podzemní podlaží
se 137 parkovacími stáními,
z toho část je uzavřených. V deseti
nadzemních podlažích jsou bytové
jednotky s terasami 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.
Pro vertikální pohyb jsou v objektu

dvě schodiště a čtyři výtahy. Součástí
je stylová vstupní hala s recepcí.
Uvnitř objektu je atrium se sadovými
úpravami a prostorem pro
odpočinek.

Polyfunkční dům zaujme barevnou fasádou

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2020
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PRAHA 1

ROZŠÍŘENÍ A REKONSTRUKCE
HOTELU MARRIOTT
PRŮMSTAV

Společnost PRŮMSTAV provádí rozšíření a rekonstrukci hotelu Marriott v Praze.
Realizace zahrnuje stavební úpravy v budově bývalého B. H. Centra na rohu ulic
V Celnici a Havlíčkova. Tento areál byl realizován koncem minulého století, avšak
podle projektu z let 1992–1993. Je to tedy objekt bez památkové ochrany.
V západní části areálu je pětihvězdičkový hotel Marriott s 293 pokoji a v části
východní kancelářská část s obchodní pasáží Millennium Plaza.
Hlavním záměrem investora,
společnosti Inafy Estates, bylo rozšířit
hotelovou část na úkor kancelářských
prostorů. Stavební práce začaly
v červnu roku 2019 a dokončení je
plánováno na listopad 2020.
Budova má pět podzemních a devět
nadzemních podlaží. Objekt má
poměrně komplikovaně tvarovanou
fasádu a ustupuje od východu
a severu, takže se velikost podlaží
a počet pokojů postupně zmenšuje.
Rekonstrukce probíhala hlavně
v prvním a druhém nadzemním
podlaží a od pátého podlaží až po
střechu.
Hotelová část se díky rekonstrukci
rozšíří o 124 pokojů. Z nynějších
293 pokojů jich bude po dokončení
k dispozici celkem 417. S rozšířením
kapacity hotelu bylo nutné vybudovat
pět nových výtahů. Kompletně se
přestavěla hlavní hotelová kuchyně
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2020

včetně kitchen show a baru v přízemí.
V přízemí se provedlo nové hotelové
lobby, dvě recepce a hotelový klub.
V mezaninu se rozšířilo o pět sálů
kongresové centrum a v suterénu
se vybudovalo nové zázemí pro
zaměstnance. V přízemí objektu se
realizovala nová hliníková fasáda,

Restaurace

která se posunula na úroveň vnější
hrany pozemku investora, čímž se
rozšířila plocha přízemí a mezaninu.
Při stavebních úpravách bylo
provedeno několik lokálních zásahů
do nosných konstrukcí.

Jednalo se zejména o úpravy
stávajících železobetonových
výtahových šachet, vyrovnávací
železobetonová schodiště, vybourání
schodiště ve vstupní hale, úpravy
v prostoru světlíku v mezaninu, nové
vstupy na terasu a rozšíření stropů
nad prvním nadzemním podlažím
v místech vstupů do hotelu.
Součástí rekonstrukce bylo provedení
kompletních rozvodů technického
zabezpečení budovy, které se
realizovaly s funkčními vazbami na
rozvody v objektu.

„

NEJNÁROČNĚJŠÍM ÚKOLEM
TOHOTO PROJEKTU BYLO
SKLOUBIT ROZSÁHLOU STAVEBNÍ
ČINNOST SE SOUČASNÝM
PROVOZEM PLNĚ FUNKČNÍHO
PĚTIHVĚZDIČKOVÉHO HOTELU
A KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR.
Z TOHO VYPLÝVALA POMĚRNĚ
VELKÁ OMEZENÍ HLUČNÝCH
A PRAŠNÝCH PRACÍ.
POŽADAVKEM INVESTORA BYLO
TÉŽ POSTUPNÉ PŘEDÁVÁNÍ
DOKONČENÝCH ČÁSTÍ STAVBY DO
PROVOZU HOTELU, COŽ KLADLO
VELKÉ NÁROKY NA ZAJIŠTĚNÍ
FUNKČNOSTI SYSTÉMŮ ROZVODŮ
TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ
V JEDNOTLIVÝCH ETAPÁCH.
V SOUČASNÉ DOBĚ JSOU JIŽ
KOMPLETNĚ DOKONČENY
PROSTORY V PŘÍZEMÍ
A MEZANINU A DOKONČUJÍ SE
PRÁCE NA HOTELOVÝCH
PATRECH,“ UZAVÍRÁ HLAVNÍ
STAVBYVEDOUCÍ MILAN ŠTEFL.

INVESTOR: Inafy Estates
ZHOTOVITEL: PRŮMSTAV
PROJEKTANT: K4
DOBA REALIZACE:
červen 2019 – listopad 2020
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PRAHA-STRAŠNICE

REALIZACE ŽELEZOBETONOVÝCH
MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ
BYTOVÝCH DOMŮ
PRŮMSTAV

Společnost PRŮMSTAV realizuje železobetonové monolitické konstrukce
bytových domů Green Port a Silvert Port v Praze-Strašnicích. Objekty spolu těsně
sousedí a společně vytvářejí jeden obytný soubor. Každý má jiného
investora s různými specifiky.

Stavba Green Port obsahuje tři bytové
domy, které jsou propojeny společným
suterénem. Objekty A a B mají osm
nadzemních podlaží, objekt C pak
šest nadzemních podlaží. Ve větší
části prvního nadzemního podlaží
se nacházejí komerční prostory,
které budou sloužit jako kanceláře
nebo prodejní plochy. Ve společném
dvoupatrovém suterénu budou garáže
a technické zázemí. Stavba Silver
Port má čtyři bytové domy rovněž
propojené společným dvoupatrovým
suterénem. Všechny objekty mají pět
nadzemních podlaží s byty.

INVESTOR: JRD Beta - Green Port;
SUDOP - Silver Port
OBJEDNATEL: Metrostav
ZHOTOVITEL: PRŮMSTAV,
středisko monolitických konstrukcí
PROJEKTANT: AED project,
Stacube - statická část
DOBA REALIZACE:
březen 2020 – březen 2021

Obě stavby jsou spolu v kontaktu
a vzájemně oddilatované. Tím vytváří
uzavřený obytný soubor s vnitřním
dvorem, zelení a hřišti.
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Spodní stavbu objektů tvoří
železobetonová monolitická
konstrukce, tj. základová deska,

obvodové a vnitřní stěny
a monolitické sloupy, které
dohromady vytváří jeden prostorový
celek. Na etapě domu Silver Port je
použita klasická bílá vana, na
Green Portu bílá vana s vodotěsnou
přísadou XYPEX. Každá z etap je
rozdělena na další dva propojené
dilatační celky.
Konstrukce horní stavby objektů
jsou navrženy jako stěnový systém
tvořený obvodovými a vnitřními
stěnami z železobetonu, které spolu
s monolitickými stropy vytvářejí
prostorově tuhou krabicovou
konstrukci, uloženou na převážně
sloupový systém podzemních
podlaží. Od vyšších nadzemních
pater tam, kde to již z důvodu
tuhosti nebude potřeba,
budou některé železobetonové
stěny nahrazovány stěnami
z vápenopískových bloků Vapis.

„

V SOUČASNOSTI
PROVÁDÍME MONOLITICKÉ
KONSTRUKCE PRVNÍCH
NADZEMNÍCH PODLAŽÍ
GREEN PORTU, KDE JIŽ NA
JEDNOM Z OBJEKTŮ VE TŘETÍM
NADZEMNÍM PODLAŽÍ
PŘEDÁVÁME PRACOVIŠTĚ
ZEDNÍKŮM. NA SILVER PORTU
PROVÁDÍME SUTERÉNNÍ
KONSTRUKCE PODZEMNÍCH
PODLAŽÍ. ZDE ZROVNA ZAČÍNÁME
REALIZOVAT SLOŽITOU
KONSTRUKCI VNITŘNÍ
TOČITÉ RAMPY. TA SE PŮDORYSNĚ
POSTUPNĚ ROZJÍŽDÍ SMĚREM OD
JÁDRA BUDOVY A JE VYNÁŠENA
SOUSTAVOU STĚNOVÝCH
NOSNÍKŮ SLOŽITÝCH TVARŮ,“
ZAKONČUJE HLAVNÍ
STAVBYVEDOUCÍ MILAN PETRLÍK.

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2020
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SMP CZ V PROSTŘEDÍ
JADERNÉ ENERGETIKY
Působení společnosti SMP CZ v prostředí jaderné energetiky není nahodilou událostí.
Jedná se o dlouhodobý proces, na jehož počátku bylo nezbytné prokázat při auditu
společnosti ČEZ způsobilost stát se jedním z potenciálních dodavatelů pro práce
a dodávky v jaderných elektrárnách.
KRAJ VYSOČINA, DUKOVANY

JADERNÁ ELEKTRÁRNA
DUKOVANY
Prvním skutečným vstupem
do prostředí jaderné elektrárny
v Dukovanech byla v roce 2013
realizace koncového jímače tepla.
Součástí zakázky byla
i spolupráce při zpracování
projektové dokumentace pro
provedení stavby.

Koncový jímač tepla

Stavba se nacházela v lokalitě
chladicích věží, předmětem bylo
především provedení potrubní
trasy DN 1 000 mm technických
vod důležitých a železobetonové
šachty propojené protlaky DN 1200
v místech křížení se stávajícími
rozvody a v místech napojení na
potrubí technických vod důležitých
zajišťujících standardní oběh
a chlazení vody prostřednictvím
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2020

chladicích věží. Součástí díla byly
kabelové trasy pro technický systém
fyzické ochrany, přeložka vnějšího
osvětlení, železobetonové kabelové
kanály, demontáže potrubních
tras, stavební úpravy v centrálních
čerpacích stanicích, zpevněné plochy
a terénní úpravy.
INVESTOR:
ČEZ
GENERÁLNÍ DODAVATEL:
ŠKODA PRAHA Invest
OBJEDNATEL:
Metrostav
PROJEKTANT:
ŠKODA PRAHA Invest
ZHOTOVITEL:
SMP CZ
DOBA REALIZACE:
prosinec 2013 – únor 2016

Další zakázkou v jaderné elektrárně
Dukovany byla náhrada systému
sprinklerového skrápěcího
zařízení za aerosolové stabilní
hasicí zařízení v hermetických
prostorech, kterou SMP CZ, jako lídr
sdružení, realizovala se společností
RUBING. Součástí akce bylo
i zpracování projektové
dokumentace. Práce v odstávce
v pořadí prvního reaktorového bloku
byly zahájeny na koci srpna

2015 a spočívaly v náhradě
sprinklerového skrápěcího zařízení
za aerosolové stabilní hasicí zařízení
v kabelových prostorech hermetické
zóny reaktorového bloku s napojením
na detekci systému elektrické
požární signalizace. Prováděly se
nové kabelové trasy, doplňovaly se
protipožární klapky na hranicích
požárních úseků a samotížné klapky
uvnitř požárních úseků. Tyto činnosti
se postupně zrealizovaly během
odstávek na všech čtyřech blocích.
Realizace zakázky byla rozdělena do
13 dílčích celků termínově přímo
závislých na provozních odstávkách
jednotlivých reaktorových bloků,
při nichž byl umožňován přístup do
kabelových prostorů v hermetické
zóně.

INVESTOR:
ČEZ
ZHOTOVITEL:
SMP CZ, RUBING
PROJEKTANT:
ENVINET (dnes NUVIA)
DOBA REALIZACE:
srpen 2014 – prosinec 2017

Rekonstrukce komunikací v rozvodnách

Patrně nejnáročnější z hlediska
bezpečnosti práce v blízkosti
elektrického vedení byla
rekonstrukce komunikací
v rozvodnách 110 kV a 400 kV.
Jednalo se o částečné vyspravení
původních obslužných komunikací,
provedení nové celoplošné finální
vrstvy z litého asfaltu v celkové ploše
cca 7 200 m2 a o cca 230 m2
betonových odstavných ploch.

INVESTOR: ČEZ
ZHOTOVITEL: SMP CZ
PROJEKTANT: ÚJV Řež
DOBA REALIZACE: 03-11/2017

Po přibližně roční přestávce jsme se
vrátili ve spolupráci se společností
NUVIA do jaderné elektrárny
Dukovany, kde od října 2018
realizujeme náhradu stabilního
hasicího halonového zařízení –
zatěsnění hašených úseků. Cílem
je zatěsnění 11 hašených úseků na
každém ze čtyř reaktorových bloků
včetně životně důležitých prostor
tak, aby se snížila plocha netěsností
hašených úseků pro zajištění
účinnosti a funkčnosti následně
plánovaného systému stabilního
hasicího zařízení s plynným
hasivem. Pro zjištění původních
netěsností jednotlivých hašených
úseků byly provedeny door fan
testy, byl zpracován projekt a po
jeho schválení investorem začala
vlastní realizace utěsňování. Jedná

se především o utěsňování styků
jednotlivých konstrukcí (podlahastěna-strop), prostupy instalací
přes tyto konstrukce, ale i trhliny
ve stěnách a přetěsnění či výměnu
některých dveří včetně zárubní.
Po dokončení utěsnění každého
jednotlivého hašeného úseku se
provádí závěrečný door fan test
k prokázání dosažené těsnosti po
provedených úpravách.

INVESTOR: ČEZ
ZHOTOVITEL: SMP CZ, NUVIA
PROJEKTANT: ÚJV Řež

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2020
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Prohloubení spolupráce se
společností NUVIA nám přineslo
od září 2019 zakázku náhrady
stabilního hasicího halonového
zařízení, která technicky navazuje
na zatěsnění hašených úseků.
Jedná se o zpracování projektové
dokumentace na výměnu stávajícího
stabilního hasicího halonového
zařízení za nové stabilní hasicí
zařízení s plynným hasivem. Po
uvedení nově instalovaného systému
hašení do provozu, včetně napojení
na elektrický požární systém, budou
původní rozvody včetně příslušenství
demontovány. Uvažuje se o tom, že
se budou montážní a demontážní
práce provádět i mimo termíny
odstávek. Ty se budou využívat
především ke zprovoznění nově
instalovaného stabilního hasicího
systému.

JIHOČESKÝ KRAJ, TEMELÍN

JADERNÁ ELEKTRÁRNA
TEMELÍN
V období let 2016-2018 jsme
působili také v jaderné elektrárně
Temelín. Zde jsme realizovali novou
železobetonovou vanu pro
odpadní vody o objemu 500 m3
zaklopenou stropními panely spiroll,
včetně rekonstrukce identické
jímky odpadních vod, u které bylo
odstraněno původní zastropení,
sanována železobetonová vana
a provedeno zaklopení novými
panely spiroll. Terénní úpravy
zahrnovaly vybudování nové
obslužné komunikace a upravení
oplocení úpravny vod.

INVESTOR: ČEZ
OBJEDNATEL: AQUA - STYL
ZHOTOVITEL: SMP CZ
PROJEKTANT: MV projekt
DOBA REALIZACE:
záři 2016 – duben 2018

INVESTOR: ČEZ
ZHOTOVITEL: NUVIA, SMP CZ
PROJEKTANT: NUVIA

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2020

SMP CZ působí v sektoru jaderné
energetiky téměř nepřetržitě od roku
2013, ať už jako dodavatel dílčích
částí v subdodavatelském řetězci,
nebo jako lídr sdružení přímo pro
investora ČEZ. Vzhledem k odvedené
práci a dosaženým výsledkům
doufáme, že získáme další zakázky
v tomto specifickém prostředí,
a těšíme se na ně.

Jaderná elektrárna Temelín

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2020
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ÚSTECKÝ KRAJ, BITOZEVES

PŘÍSTAVBA UŽITKOVÉHO VODOJEMU
V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ
SMP CZ

Společnost SMP CZ provádí přístavbu užitkového vodojemu v průmyslové zóně
Triangle. Cílem je navýšení akumulace technologické vody pro pokrytí potřeby
vznikajících výrobních závodů a zajištění dostatečné rezervy vody pro požární
bezpečnost areálu.

Vedle stávajících vodojemů na pitnou
a užitkovou vodu budou postaveny
dva nové nadzemní vodojemy na
užitkovou vodu, každý o objemu
1 500 m3. Vodojemy budou napojeny
na přívodní a zásobní vodovodní řad
užitkové vody areálu a na dešťovou
kanalizaci. Bude zhotoveno vedení pro
dálkové a automatické ovládání. Mezi
vodojemy bude provedena armaturní
komora s ovládacími armaturami,
rozšířena stávající tlaková stanice
a realizovány úpravy na potrubním
vedení v tlakové stanici.
Projekt je rozdělen na pět stavebních
objektů:

INVESTOR: Ústecký kraj
ZHOTOVITEL: SMP CZ
PROJEKTANT: AZ Consult
DOBA REALIZACE: srpen 2020 – únor 2021

Vodojemy jsou ocelové svařované
nádrže o průměru 15,75 m a výšce
10 m. Plášť vodojemu je zateplen
minerální vatou s oplechováním
a chráněn antigraffiti nátěrem.
Plochy kolem vodojemů a přístup
od komunikace budou zpevněny
zámkovou dlažbou do obrubníků.

Armaturní komora bude osazena
mezi nové vodojemy. Jedná
se o podzemní monolitickou
železobetonovou konstrukci
o rozměrech 3,4 x 2,4 m a o hloubce
3,05 m, která bude opatřena dvěma
poklopy velikosti 1 x 2 m.
Ke stávající tlakové stanici bude
postaven přístavek o rozměrech
4 x 5,3 m, který na ni bude volně
navazovat. Finální úpravy omítek se
sjednotí pro celý objekt.
Budou provedeny nové řady pro
přívod vody do vodojemů, odběr
užitkové vody do automatické tlakové
stanice, do průmyslového areálu a pro
vypuštění vody ze spodních výpustí
a bezpečnostních přelivů vodojemu.
Přípojky nízkého napětí
a datového kabelu pro ovládání
armatur se budou realizovat
v souběhu s přívodním a odběrným
řadem z vodojemů. Vedení bude

směřovat z tlakové stanice do
armaturní komory o délce 2 x 80 m.
PRŮBĚH PRACÍ
Práce na vodojemech započaly
skrývkou ornice a odtěžením veškeré
zeminy v místě stavby a z plochy pro
technologickou montáž. Následně se
provedly podkladní betony a zahájily
se práce na montáži bednění základů,
ukládce výztuže a betonáži.
Připravenost pro technology byla
provedena začátkem října letošního
roku. Rozsah prací na přístavku
tlakové stanice bude probíhat
v koordinaci s jejím provozovatelem
Severočeskými vodovody
a kanalizacemi. Po realizaci nádrží
vodojemu se bude montovat
propojovací potrubí a provádět
hydrostatická zkouška nádrží na
vodotěsnost.

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2020
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JIHOČESKÝ KRAJ, PRACEJOVICE

MODERNIZACE ÚPRAVNY VODY PRACEJOVICE
ARKO TECHNOLOGY

Společnost ARKO TECHNOLOGY prováděla modernizaci a rekonstrukci úpravny
vody v Pracejovicích, která zásobuje pitnou vodou nejen samotnou obec,
ale i město Strakonice. Tato akce obsahovala dodání nového chemického
hospodářství, pískové gravitační i tlakové filtrace s náplní granulovaného aktivního
uhlí, chlorového hospodářství, sterilizaci vody úpravny zářením a zajištění dostatku
surové podzemní vody v jímacím území. Samotná modernizace a rekonstrukce
úpravny byla realizována v letech 2013–2015, a to s finančním přispěním Státního
fondu životního prostředí a města Strakonice.
Jímací území nebylo součástí dotace,
a proto ho realizovalo a financovalo
samotné město Strakonice až od roku
2018. Realizaci provedlo stejně jako
úpravnu sdružení společností ARKO
TECHNOLOGY, PROTOM Strakonice
a MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE
Česká republika.
ARKO TECHNOLOGY dodávala do
jímacího území technologickou část,
která spočívala v modernizaci jímání
podzemní vody z vrtů, studní
a povrchové vody z řeky Otavy.
Modernizace jímání podzemní vody
obsahovala výměnu kompletního
strojního vybavení čerpacích vrtů
a studní, dodání nové elektro
výzbroje, jejíž nejdůležitější částí byly
frekvenční měniče pro nová čerpadla
KSB a průtokoměry pro samostatné
měření každého vrtu a studny. Tato
koncepce v dlouhodobém horizontu
zajistí lepší vyhodnocení vydatnosti
jednotlivých studní a vrtů.
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2020

Modernizace jímacího objektu
obsahovala demontáže starého
technologického vystrojení a dodání
nového strojního vybavení a elektro
výzbroje pro jímání povrchové vody
z řeky Otavy na úpravnu vody
a zajištění gravitačního nátoku do
nově vybudovaných vsakovacích
kanálů.
Samotná úpravna vody je koncipovaná
pro primární využití podzemní vody ze
studní a vrtů a pouze pro výjimečný
a omezený provoz na vodu říční.
V takto koncipované úpravně je pak
velmi dobré srovnání, jak rozdílná je
úprava vody z povrchové a podzemní
vody. Voda ze studní je vyrovnanější
kvality a „čistší“ než voda z řeky.
Naproti tomu má zase vysoký obsah
železa, které se musí z vody odstranit.
Odstraňování probíhá za pomoci
injektoru vzduchu, který do surové
vody dodává vzduch a způsobuje
tak oxidaci – „korozi“ částic železa.
Tento systém je provozně prakticky

beznákladový, na provoz velice
spolehlivý a je bez přidávané chemie.
Naproti tomu voda z řeky Otavy je
v kvalitě velmi proměnná a změna
zásadních parametrů probíhá v řádu
hodin. Na Šumavě zaprší a vzhledem
k tomu, že na Otavě nejsou vodní
nádrže, které by průtok regulovaly, je
změna hladiny o desítky centimetrů
celkem běžná věc. S tím souvisí i zákal
vody a rašelinné podloží na Šumavě.
To má s ohledem na průtok v řece
velký vliv na pH a barvu vody, což
ovlivňuje dávkování chemie v úpravně
vody. Zvýšený zákal má pak za
následek vyšší ztráty upravené vody
častějším praním pískových filtrů.
Modernizace jímacího území
obsahovala stavební práce spojené
s vybudováním vsakovacích kanálů
a rekonstrukcí jímacího objektu,
studní a vrtů. Zde bylo prioritou
zvýšení ochrany proti povodni na
úrovni stoleté vody. Protipovodňový

val realizovala obec Pracejovice
samostatně. ARKO TECHNOLOGY
následně ukládala 30 000 m3 vytěžené
zeminy ze vsakovacích kanálů. Byly
provedeny nové trubní rozvody od
jednotlivých studní, vrtů
a jímacího objektu, realizováno
bourání stávajících a provedení
nových kalových lagun.

INVESTOR: město Strakonice
ZHOTOVITEL: ARKO TECHNOLOGY,
PROTOM Strakonice a MOTA-ENGIL CENTRAL
EUROPE Česká republice
PROJEKTANT: Sweco Hydroprojekt
DOBA REALIZACE:
červenec 2018 – červenec 2020

„

PŮVODNÍ REKONSTRUKCE
A MODERNIZACE BYLA
NAVRŽENA PRO PROVÁDĚNÍ PŘI
ÚPLNÉ ODSTÁVCE ÚPRAVNY.
NAPROTI TOMU SE JÍMACÍ ÚZEMÍ
PROVÁDĚLO JIŽ ZA CHODU
MODERNIZOVANÉ ÚPRAVNY
A BYLO NUTNÉ TOMU PROVÁDĚNÍ
PRACÍ PŘIZPŮSOBIT. ÚPRAVNA
BYLA PO CELOU DOBU
REKONSTRUKCE JÍMACÍHO ÚZEMÍ
V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU TAKÉ
DÍKY VELMI DOBRÉ SPOLUPRÁCI
S PROVOZOVATELEM,
TECHNICKÝMI SLUŽBAMI
STRAKONICE, ZA COŽ JIM NÁLEŽÍ
NAŠE PODĚKOVÁNÍ,“ ŘÍKÁ
VEDOUCÍ STAVEB JAROSLAV
GRMELA.
Vsakovací kanál

Kalové laguny

SPOLEČNĚ,
SPOLEČNĚ, ČASOPIS
ČASOPIS SKUPINY
SKUPINY SMP
SMP N°2/2020
N°2/2020
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MEZINÁRODNÍ TÝDEN
BEZPEČNOSTI 2020
KARLOVARSKÝ KRAJ, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ KALOVÉHO
A PLYNOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD
SMP CZ

Dne 26. srpna 2020 se v areálu čistírny odpadních vod v Mariánských Lázních
uskutečnilo slavnostní předání stavby jejího kalového a plynového hospodářství.
Tu provedla společnost SMP CZ ve sdružení s K&K TECHNOLOGY, dodavatelem
technologické části. Stavba byla realizována pro našeho dlouhodobého partnera,
společnost CHEVAK, a navázala na dobrou spolupráci z minulých let.

Zakázka byla zajímavá významným
inovačním potenciálem v oblasti
anaerobní stabilizace čistírenských
kalů. Realizovali jsme nové
stavební řešení vyhnívací nádrže
optimalizované pro přímý ohřev kalu
pomocí stěnového teplovodního
topného systému a míchaní
speciálními míchadly umístěnými
na nádrži. Tím došlo k minimalizaci
transportních tras kalového plynu do
plynojemu a celkově k minimalizaci
záboru plochy pro vyhnívání
a plynojem. Toto provedení umožnuje
jednak provoz při mezofilních
podmínkách a jednak přechod na
termofilní režim.
Projekt je pro nás významnou
referencí, neboť stavební konstrukce
vyhnívacích nádrží v České republice
jsou v řadě čistíren odpadních vod na
konci životnosti a budou muset být
nahrazeny moderním provedením.
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2020

Za pěkného letního dne pronesl
děkovnou řeč a slavnostně přestřihl
pásku výkonný ředitel SMP CZ Jan
Freudl. Předání stavby se zúčastnilo
také vedení vodohospodářské divize
spolu s výrobním týmem.

Společnosti Skupiny SMP si letos již posedmé
připomněly Mezinárodní týden bezpečnosti VINCI
Construction. Na této každoroční události nám velmi
záleží, neboť je příležitostí k tomu, abychom společně
věnovali čas a úsilí pokroku ve věci bezpečnosti. Každým
rokem zaznamenáváme úspěchy díky odhodlání našich
spolupracovníků dosáhnout společného cíle: 0 těžkých
úrazů na pracovištích a generativní nebo proaktivní kultura
bezpečnosti u 100 % našich podnikových jednotek.
V minulých letech jsme se věnovali všem etapám našeho
plánu „Bezpečná výroba“: koncepci se „Safety in Design“,
provedení s důrazem na zvýšení produktivity i bezpečnosti,
etapě PreTask, což je klíčový moment umožňující sdílení
metod a rizik při zavádění nových pracovních úkolů mezi
jednotlivými provozními týmy, a etapě PreStart, která
umožňuje zahájit každý pracovní úkol a provést zadanou
práci s ohledem na bezpečnost. Minulý rok jsme se
pozastavili u poslední etapy tohoto plánu a zaměřili jsme se
na téma „STOP“. Jinými slovy jsme zdůrazňovali skutečnost,
že je potřeba naučit se okamžitě přestat vykonávat jakoukoli
činnost, pokud přesně nerozumíme tomu, co máme dělat,
nebo pokud se odchylujeme od již dříve schváleného
postupu. Tento plán na jedné stránce shrnuje, čeho bychom
rádi dosáhli na všech našich pracovištích.
Rok 2020 je poněkud zvláštní, neboť ho poznamenala
zdravotní krize. Zatím nevíme, jak dlouho nová situace potrvá,
ale je třeba si na ni zvyknout, aby nedošlo ke snižování naší
produktivity a pozornosti s ohledem na bezpečnost práce.
Letos jsme se zaměřili na téma, které jde napříč všemi
etapami plánu „Bezpečná výroba“. Tímto tématem je
identifikace hlavních rizik a sdílení informací o nich.

Od začátku roku 2020 na našich staveništích přišlo o život
několik osob a další utrpěly vážná zranění.
To je nepřijatelné.
Ve Skupině VINCI Construction v posledních letech stála za
největším počtem vážných zranění tři hlavní rizika, a to riziko
související se zvedáním břemen, riziko srážky vozidla
a chodce a riziko pádu z výšky.
Bezpečnost se týká všech na našich pracovištích, počínaje
návrhy pracovních postupů až po samotné provedení.
Sdílení informací o těchto hlavních rizicích znamená, že na
každém staveništi musí být identifikována hlavní rizika, dále
je potřeba o nich mluvit a ujistit se, že všichni tyto informace
pochopili a berou je v úvahu. Je důležité, aby všichni
pracovníci napříč různými stupni hierarchie společně našli
účinný způsob, jakým tato rizika zvládat.
Takto je třeba postupovat na všech našich staveništích a při
práci na všech našich projektech, ale také všude jinde, kde
působíme: v továrnách, ve skladech, v údržbářských dílnách,
v kancelářích atd.
Děkujeme všem za každodenní snahu. Díky vám byl letošní
Mezinárodní týden bezpečnosti skutečně úspěšný a proběhl
v souladu s předpisy na ochranu zdraví.

Podívejte se na film

Mezinárodní týden
bezpečnosti.

Slavnostní předání čistírny odpadních vod

Proč právě toto téma? Protože od samého počátku našeho
podnikání počínaje přípravami, vypracováváním studií
a metod, dále během etap PreTask a PreStart i při samotném
výkonu práce musíme mít neustále na paměti hlavní rizika,
abychom dokázali předcházet vážným a smrtelným úrazům.

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2020
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PŘÍLIŠ KREATIVNÍ? PŘÍLIŠ ODVÁŽNÍ?
PŘÍLIŠ INOVÁTORŠTÍ?
ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE O INOVACI SKUPINY SMP 2020!
Pátý ročník soutěže Cena za inovaci Skupiny SMP je otevřen vašim projektům a nápadům!
Soutěže se může zúčastnit každý zaměstnanec Skupiny SMP jednotlivě nebo pracovní kolektiv. Účelem soutěže je vytvořit
prostor pro vaše nápady, rozvíjet je a napomáhat jejich šíření v našich společnostech. Vynalezli jste službu pro klienty nebo
partnery? Vyvinuli jste novou metodu nebo objevili nový materiál? Vymysleli jste novou organizaci v oblasti řízení podniku nebo
projektu? Vytvořili jste nový materiál nebo nástroj? Zaujala vás inovace z předchozích ročníků soutěže a využili jste ji?
Vnímáte spolupráci mezi lidmi a společnostmi jako obohacující? Je pro vás důležité životní prostředí, ve kterém žijeme?
Podělte se o to s námi!

1 cena za digitální transformaci
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ENVIRONMENTÁLNÍ
AMBICE 2030

CENA ZA OCHRANU
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Jak soutěž probíhá? Pokud jste vykonal/a čin, který je:

V červenci letošního roku přijala Skupina VINCI závazek
Environmentální ambice 2030 s cílem snížit dopad našich
činností na životní prostředí.

• v zájmu klimatu (snížení emisí CO2, energetická účinnost,
trvanlivost staveb atd.),
• optimalizuje zdroje díky oběhové ekonomice (třídění
a zhodnocování odpadů, recyklované materiály atd.),
• pomáhá zachovat přírodní prostředí (biodiverzita, voda, vzduch,
půda atd.),

Byly stanoveny tři základní oblasti pro zlepšování:

1

Snižování emisí CO2 vyplývajících z našich činností:
a. Snížit do roku 2030 naše přímé emise skleníkových plynů
o 40 % ve srovnání s rokem 2018.
b. Snížit naše nepřímé emise pomocí opatření v celém
hodnotovém řetězci našich činností.
c. Přizpůsobit naše díla a činnosti s cílem zvýšit jejich
odolnost vůči změnám klimatu.

2

Optimalizace hospodaření se zdroji díky oběhovému
hospodářství:
a. Zvýšit třídění a využívání odpadu.
b. Podporovat stavební postupy a materiály s nízkou
spotřebou přírodních zdrojů.
c. Podporovat používání recyklovaných materiálů ke snížení
těžby primárních materiálů.

3

Zachování a ochrana přírodního prostředí:
a. Předcházet negativním průvodním jevům našich stavenišť
a incidentům.
b. Optimalizovat spotřebu vody, zejména v oblastech s jejím
nedostatkem.
c. Usilovat o „nulovou ztrátu“ v oblasti biologické
rozmanitosti.

DEN PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
22. září 2020 bylo vyhlášeno prvním
celosvětovým Dnem pro životní
prostředí ve Skupině VINCI. Datum,
které by mělo být symbolem naší kolektivní
mobilizace a vůle, jak ochránit společně
naše životní prostředí. Nyní je již všem
jasné, že zdraví naší planety a nás, jejích
obyvatel, spolu přímo souvisí, a proto je
třeba začít jednat. Jsme si vědomi, že hnací
silou těchto nutných přicházejících změn
jste vy, naši spolupracovníci, kteří budete
zavádět do praxe přijatou environmentální
ambici. A právě vaše opatření, náměty,
iniciativy nám umožní věci společně zlepšit.
S tímto cílem byla 22. září 2020
odstartována celosvětová soutěž Cena za
ochranu životního prostředí.

Podívejte se na film

Čas
na změnu.

představte svůj nápad!
Chcete-li se nechat inspirovat, objevit nápady jiných či pomoci
předkladatelům projektů, přejděte na environment.vinci.com
a zapojte se do předložených iniciativ! Od 1. března 2021 budou
moci spolupracovníci Skupiny VINCI hlasovat pro projekty ze svého
regionu, ať už jsou předkladateli, nebo ne. Každý zaměstnanec bude
disponovat 10 body, které bude moci rozdělit mezi své favority.
Soutěže Cena za ochranu životního prostředí se můžete účastnit
jednotlivě nebo jako kolektiv.
Dvě fáze soutěže
Hodnocení přihlášených projektů bude probíhat ve dvou fázích. Na
regionální úrovni, kdy porota představí seznam vítězů s přihlédnutím
k počtu hlasů a názoru odborníků a následně v každém regionu
(Afrika, Asie, Latinská Amerika, Oceánie, Severní Amerika, Evropa a
Francie) proběhne předávání cen. V mezinárodním kole prostuduje
porota návrhy vybrané za každý region i získané hlasy a vyhlásí
vítěze. Závěrečné slavnostní předávání cen proběhne v Paříži.
Porota bude hodnotit iniciativu dle následujících kritérií:
a. Iniciativa musí být otestována a prokázána.
b. Iniciativa musí přesahovat rámec zákonných požadavků.
Kritéria založená na potenciálním dopadu na životní prostředí:
a. Inovace – iniciativa by měla ukazovat něco nového, měla by
vést ke změně zavedených praxí nebo poukazovat na
technický proces.
b. Využitelnost – iniciativa by měla být využitelná v ostatních
obchodních jednotkách Skupiny VINCI.
c. Impakt – iniciativa by měla být přínosná, a to měřitelně.
Ceny se budou předávat v regionech i na mezinárodní
úrovni. V každé ze tří soutěžních oblastí bude udělena cena
za techniku a cena za vývoj postupů. Projekty mohou dále
získat cenu poroty, cenu obliby a cenu za jednoduchost
a účinnost. Vítězný projekt si odnese hlavní cenu.

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2020

KALENDÁŘ
22. září 2020:
otevření platformy
28. února 2021:
ukončení přijímání přihlášek
březen 2021:
regionální hlasování
červen 2021:
předání regionální ceny
červenec 2021:
finální hlasování
podzim 2021:
předání finální ceny

Podívejte se na film

Cena za ochranu životního
prostředí.

KONTAKTNÍ OSOBOU

pro soutěž Cena za ochranu životního
prostředí je
Jana Jursová, +420 730 561 230;
jana.jursova@arko-brno.cz.
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SOLÁRNÍ SUŠÁRNY ČISTÍRENSKÝCH KALŮ
Po letech používání klasických
technologií pro zpracování
čistírenských kalů se zdá, že i v tuzemském prostředí najde své pevné
místo v zahraničí široce uplatňovaná
technologie solárního sušení. Ta
k nám, posuzováno stavební
optikou, přináší velice zajímavou
výzvu v podobě potřeby kreativního
projekčního řešení zcela nového
typu objektu, který je
poměrně náročný na plochu
a zároveň v sobě skýtá možnosti
individuální optimalizace pro
každou konkrétní lokalitu.
SOUČASNÝ STAV V ČESKÉ REPUBLICE
Na čistírnách odpadních vod v České
republice se v současnosti produkují
čistírenské kaly ve formě
odvodněného kalu. Ten se následně
dopravuje k dalšímu využití, obvykle na
mezideponii nebo do kompostárny
k výrobě kompostů. Mechanicky
odvodněné kaly typicky obsahují
70 až 85 % vody a jejich doprava je tak
často jedním z nejvýznamnějších
nákladů na jejich likvidaci. Skladování
takto odvodněných kalů je technicky
i finančně náročné, vždy musí
reflektovat reálné dopady na okolní
prostředí a vyžaduje opatření na
ochranu podzemních vod. V důsledku
objemu a formy odvodněného kalu jsou
nezbytné velké skladovací kapacity pro
jeho uložení před aplikací na půdu. Ta
je i tak možná jen za vhodných
agrotechnických podmínek. V důsledku
vysokého obsahu vody je velmi obtížné
udržet mikrobiologickou stabilitu třeba
již dříve hygienizovaných kalů, a zápach
je proto spolu s produkcí metanu
(skleníkový plyn) logickým
doprovodným jevem. Samotné poplatky
za likvidaci kalu jsou kalkulovány
v přímé úměrnosti k jeho hmotnosti.
Tudíž i zde, stejně tak jako u jeho
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dopravy, dochází ke zbytečnému
vynakládání provozních nákladů při
platbách za obsaženou kalovou vodu.
V současné době se mění a dále se bude
měnit legislativa spojená s využitím
čistírenských kalů. Účinnost vyhlášky
č. 437/2016 Sb. byla posunuta
vyhláškou č. 305/2019 Sb. na začátek
roku 2023, aby se vytvořil prostor pro
realizaci investic, které zajistí
hygienizaci odvodněných kalů.
Zároveň bylo v červenci 2020 zahájeno
přehodnocení směrnice EU
o čistírenských kalech (86/278).
Výsledkem všech těchto změn
v požadavcích na finální nakládání
s čistírenskými kaly je jasný signál
k tomu, že bude nezbytné přistoupit
k sušení jako k běžně užívané metodě,
která otevírá možnosti pro
transformaci kalů do formy energeticky
nebo materiálově využitelné. Usušením
kalu se odstraní významná část vody,
což způsobí:
• významné snížení dopravních nákladů
na odvoz kalu,
• dobrou skladovatelnost
(i dlouhodobou) sušeného kalu,
• hygienizaci kalu v závislosti
na způsobu sušení,
• samospalitelnost nebo
termochemickou zpracovatelnost
sušeného kalu,
• vytvoření nového „produktu“ –
sušeného kalu, který obecně
poskytuje rozsáhlé možnosti finálního
využití kalů.

SOLÁRNÍ SUŠENÍ KALŮ
Ačkoli náleží Česká republika
z geografického hlediska k zemím
mírného pásma, vykazuje většina jejího
území vhodnost pro využití slunečního
záření jako zdroje snadno dostupné
energie, která může být k sušení kalu
velmi efektivně použita. Při vhodně
dimenzované ploše solární sušárny je
vyprodukovaný tepelný tok dostačující
k odpaření vody z odvodněného kalu.
Projekční návrh samozřejmě musí
respektovat nestejnorodost sušicího
procesu v jednotlivých ročních
obdobích. Během letních měsíců je
sluneční záření silné, dlouhotrvající
průměrná teplota okolního vzduchu
je vysoká a průměrná relativní vlhkost
nízká. Během zimy je to opak. Sušicí
kapacita solární sušárny je tedy během
letního období vysoká, naopak v zimě
nízká nebo dokonce nulová. Protože
se čistírenské kaly produkují celoročně
o konstantním výkonu, je v rámci
řešení solární sušárny obecně nutné
disponovat akumulační kapacitou pro
zimní období.
Solární sušárna je ventilovaný skleník,
který v základním provedení vyhřívá
sluneční záření. Solární sušárna pracuje
s řízeným využitím slunečního záření,
které ohřívá vzduch až na teplotu
50 °C. Většina sluneční energie však
není využita pro ohřev vzduchu, ale jako
entalpie odpařování. Vzduch ve skleníku
je současně vyhříván slunečním zářením
a ochlazován odpařováním vody, oba
procesy jsou v rovnováze. Zásadní je
však skutečnost, že slunce dodává
požadovanou entalpii na odpařování pro
sušení kalu zdarma.
A ačkoli jsou vzhledem k nízkým
provozním nákladům a jednoduché
obsluze v poslední době v ostatních
zemích EU solární sušárny nesmírně
populární alternativou řešení kalové
koncovky, nebyla bohužel v České
republice doposud žádná solární

Solární sušárna

Sollar Bottor

sušárna použita v běžném provozním
režimu.
KONSTRUKCE A PROVOZ SOLÁRNÍ
SUŠÁRNY
Základem solární sušárny je efektivní
systém větrání a prohrábky kalu.
Provedení solární sušárny musí zajistit
tyto funkce:
• Vrstva kalu musí být udržována
v aerobních podmínkách, aby se
zabránilo zápachu.
• Stupeň sušení se musí být
kontrolovat tak, aby nedocházelo
k nerovnoměrnému sušení
(nevysušení části kalu nebo naopak
nadměrnému vysušení); usušení
nad 85 % sušiny může způsobit
tvorbu prachu, proto se dimenzuje
stupeň průměrného ročního vysušení

maximálně na tuto hodnotu.
• Všechny částice kalu je nezbytné
trvale přesouvat a otáčet, aby se
zabránilo kultivaci patogenních
organismů.
• Celkový provoz zařízení uvnitř
skleníku musí být automaticky
řízen a kontrolován, aby se zabránilo
častému vstupu obsluhy do skleníku,
s výjimkou občasné údržby. Ventilátory
a pojezdový kalový „vertikutátor“
pracují přerušovaně podle podmínek
pro sušení vyhodnocených řídicím
systémem.
Součástí řešení solární sušárny jsou
automaticky ovládané střešní ventilační
klapky, axiální ventilátory umístěné
uvnitř haly vyvolávající vzdušnou
turbulenci, která zabraňuje stratifikaci
teploty nebo vlhkosti, a podélná
nasávací clona umístěná u země
mezi stěnou skleníku a pojezdovou
drahou pro prohrabávací zařízení. Její
dimenzování je velmi významné, neboť
zabezpečuje, že kdykoli se otevřou
střešní klapky, dochází k přirozenému
přiměřenému tahu a čerstvý, suchý
vzduch vstupuje do skleníku.
Solární sušárny mají významně nižší
spotřebu elektrické energie než
nízkoteplotní sušárny (0,020–0,030
proti 0,070–0,090 kWh/kg odpařené
vody). Nevýhodou proti konvenčním
nebo kontaktním sušárnám jsou velké
nároky na zastavěnou plochu. V úhrnu
jsou investiční náklady obdobné jako
u nízkoteplotních sušáren, avšak
provozní náklady jsou u solární sušárny
mnohonásobně nižší. Ze zkušeností
z okolních zemí lze konstatovat, že
případech, kdy má stavebník k dispozici
dostatečně velké pozemky, přistupuje
v drtivé většině k výstavbě sušárny
solární.
Projektové řešení jednotlivých
konstrukcí solární sušárny vykazuje
nesmírnou variabilitu odvislou od
charakteristik zvoleného pozemku

a know-how projektanta a zhotovitele.
Obvykle se solární sušárna skládá
z betonové nebo asfaltové základny, na
kterou mohou být uloženy betonové
prefabrikáty, jež tvoří boční stěny
sušárny a zároveň podklad pro uchycení
skleníkové konstrukce. Konstrukce haly
je většinou provedena ze šroubovaného
konstrukčního systému ze žárově
pozinkovaných profilů. Skleníkovou
konstrukci pokrývá buď speciální fólie
nebo průhledné plastové nebo skleněné
tabule. Součástí vnitřního vybavení
haly je také systém pro prohrabávání,
převracení a posun kalu od jedné strany
ke druhé. Provoz větracího systému
a zařízení na prohrábku a posun kalu je
řízen automatickým řídicím systémem.
Usušený kal se hromadí v koncové části
solární sušárny, která má sníženou
úroveň plochy, a tak se vytváří zásobní
prostor usušeného kalu. Odvodněný kal
dopravuje do solární sušárny vhodný
nakladač nebo přímo od odvodňovacího
zařízení šnekový dopravník.
SOUHRN
Solární sušárny byly díky
použitým kvalitním materiálům
a technologickému vybavení dotaženy
do moderního provedení
s minimálními nároky na obsluhu
a energii. V okolních státech se používají
pro kapacity od 1 000 do 300 000 EO.
V souvislosti s požadavky na hygienizaci
čistírenských kalů nebo v souvislosti
s jejich materiálovou transformací
jsou solární sušárny reálnou variantou
sušení kalu. Nespornou výhodou jsou
velmi nízké provozní náklady. SMP CZ
se specializuje na přípravu a zajištění
realizace těchto staveb. Využíváme jak
znalosti získané při řešení projektu TAČR
TE02000077 Smart Regions – Buildings
and Settlements Information Modelling,
Technology and Infrastructure for
Sustainable Development, tak bohaté
know-how načerpané naší mateřskou
společností VINCI Construction při
realizaci obdobných projektů
v zahraničí.
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JSME SAMI SEBOU

PRAJEM SI, ABY SA ĽUDIA
PRESTALI TAK PONÁHĽAŤ
A ZAČALI SI VIAC UVEDOMOVAŤ
SVOJE BYTIE, VIAC VYCHUTNAŤ
PRÍTOMNÉ OKAMIHY A VIDIEŤ
KRÁSU. TÚ KRÁSU POTOM
PODPOROVAŤ VO VZRASTE
A CHRÁNIŤ
MICHAELA HRIŇOVÁ
manažérka pre environment
v SMS na Slovensku

Keď mám pravdu povedať, k práci
pre životné prostredie ma priviedla
náhoda :). Vysokú školu zameranú
na oblasť ochrany biodiverzity som
vyštudovala pred 10 rokmi, ale
venovať tomuto oboru som sa začala
pred rokom, kedy som nastúpila do
firmy SMS na pozíciu manažérky pre
environment.

pešo, nepoužívam jednorazové
rúška, triedim odpad, ak to ide,
nepoužívam jednorazové igelitové
sáčiky, nakupujem v seconhande,
podporujem lokálny dizajn, ktorý aj
sama vytváram. Snažím sa podporovať
aj domácu ekonomiku pri nákupe
materiálov, zvyšky látok dávam na
výrobu textilných bábik.

S EKOLOGICKÝMI MYŠLENKAMI
SOUZNÍM SVÝM NATURELEM.
I V SOUKROMÉM ŽIVOTĚ SE
ZAJÍMÁM O VŠE, CO S ŽIVOTNÍM
PROSTŘEDÍM SOUVISÍ, AŤ UŽ
JE TO TŘEBA TO, CO JÍM, NEBO
POMOCÍ S ORGANIZOVÁNÍM
EKOLOGICKÝCH AKTIVIT V MÍSTĚ
MÉHO BYDLIŠTĚ

Počas štúdia druhej vysokej školy
zameranej na odevný dizajn, som
si čím ďalej tým viac uvedomovala
potrebu zmeny myslenia spoločnosti
a jej vzťahu k životnému prostrediu.
Najmä potrebu udržateľnosti
a obmedzenia vzniku odpadov.
Spoločnosť stále nemá dostatočné
environmentálne zmýšľanie, aj
keď je vidieť, že najmä mladá
generácia sa už nastavila k intenciám
udržateľnosti a väčšej radikálnosti vo
svojich postojoch. Aj napriek tomu
sme na ceste potreby veľkej osvety
v spoločnosti.

Prejem si, aby sa ľudia prestali tak
ponáhľať a začali si viac uvedomovať
svoje bytie. Tak si človek viac dokáže
vychutnať prítomné okamihy a vidieť
krásu. Tú krásu potom nechce ničiť,
ale podporovať vo vzraste a chrániť.

HANA KADLECOVÁ
ekoložka PRŮMSTAV

Rada by som priviedla ľudí
k uvedomelosti a zodpovednosti za
seba a svoje činy, ktoré ovplyvňujú
budúcnosť nás všetkých. Každý z nás
môže niečo zmeniť, a aj keď sú to
len malé veci, je to vždy lepšie ako
nič. Treba len začať, ideálne hneď.
Napríklad pri rozhodovaní, či plastovú
fľašu vyhodím do plastov, alebo do
komunálu, či budem nakupovať
oblečenie vo fast fashion reťazcoch,
kde rýchla obrátkovosť znamená
nekvalitu a odpad, alebo pôjdem do
seconhandu, využijem SWAP, prípadne
podporím lokálny dizajn.
Keď človek začne z málom, bude sa to
nabaľovať, lebo tieto veci mu už prídu
také prirodzené, že bude chcieť robiť
viac. A aké sú tie moje „malé“ veci?
Snažím sa používať biokozmetiku,
ideálne bezobalovú, chodím veľa
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V roce 1990 jsem nastoupila
jako tlumočnice/překladatelka
francouzského jazyka do společnosti
FCC – První česká projekční
a stavební a během následujících
sedmi let jsem na této pozici prošla
od „sklepa na půdu“ několika velkými
stavbami: hotelem Four Seasons,
administrativní budovou KPMG
a rekonstrukcí pivovaru v Holešovicích.
Po pauze, kdy jsem byla na mateřské
dovolené, jsem se ale už vrátila do
společnosti PRŮMSTAV, která byla
nástupnickou společností FCC,
a tady na mě čekala výzva – stát se
podnikovou ekoložkou. Neváhala
jsem, a protože mám výzvy ráda,
nastoupila jsem na nové pracovní
místo. Vystudovala jsem Vysokou
školu pedagogickou v Hradci Králové,
obor čeština-francouzština pro střední
školy, takže jsem si musela doplnit
vzdělání v nové oblasti a absolvovala
roční intenzivní kurz podnikové
ekologie.

dohlížet na dodržování legislativních
povinností a fungovat jako styčná
osoba v komunikaci s naší mateřskou
firmou VINCI.
Zároveň musím říct, že jsem se v téhle
pozici našla, protože s ekologickými
myšlenkami souzním svým naturelem.
I v soukromém životě se zajímám
o vše, co s životním prostředím
souvisí, ať už je to třeba to, co jím,
nebo pomocí s organizováním
ekologických aktivit v místě mého
bydliště (Ukliďme si les). Ráda sleduju
i filmy o přírodě nebo si čtu ekologicky
zaměřené články: elektromobily
versus spalovací motory; bakterie,
které se živí plasty v mořích; likvidace
starých ekologických zátěží.
V současné chvíli mám před
sebou dva velké úkoly – naplnit
environmentální ambice Skupiny
VINCI do roku 2030 a zavést do firmy
systém EMAS (Eco-Management
and Audit Scheme), což je dobrovolný
nástroj environmentálního řízení,
který má firmě umožnit posouzení,
řízení a neustálé zlepšování životního
prostředí.
Na poli ekologie se ustavičně něco
děje a mým posláním je šířit myšlenky
mezi své spolupracovníky, což se mi,
myslím, daří. Důležité je, že jsou mí
kolegové vnímaví, že sami přicházejí
s nápady a jsou mi velkou oporou, za
což jim patří můj dík.

Od chvíle, kdy jsem převzala agendu
životního prostředí, se neustále dál
vzdělávám, protože je to nesmírně
dynamický obor s obrovským
potenciálem, vlastně by se dalo říct, že
má momentálně zelenou :). Součástí
mé práce je být nablízku kolegyním
a kolegům na stavbách pro otázky
životního prostředí a zároveň
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°2/2020
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RODINA JE TO NEJVÍC
A SPOLEČNĚ ZVLÁDNE
COKOLIV, I CHVÍLE NEJTĚŽŠÍ,
ŘÍKÁ SPOLUZAKLADATELKA ORGANIZACE
MEDICA V TŘINCI ANDREA SZYMECEK

Solidární iniciativa COVID-19
Skupina VINCI se rozhodla
poskytnout podporu všem
těm, kteří se ocitli v první linii
koronavirové krize v nemocničním,
zdravotnickém, sociálním
a školním sektoru.
Tuto nouzovou operaci řídila
Fondation VINCI pour la Cité, jejíž
rozpočet byl doplněn
o 10 milionů eur.
Nadace VINCI v České
republice v této výjimečné výzvě
podpořila 31 organizací částkou
1 550 536 Kč.
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MEDICA se snaží, aby člověk mohl
mít vždy svůj hrnek, svou postel,
své blízké – a to i v době nemoci.
Organizace poskytuje domácí
zdravotní péči. Zdravotníci – sestry
a lékař – jezdí za pacienty domů
a tam, kde je jim nejlépe, kde mají
své blízké, jim poskytují zdravotní
péči. Kromě toho půjčuje pacientům
zdravotní přístroje potřebné
pro domácí prostředí, jako například
koncentrátory kyslíku při dýchacích
obtížích. Tyto základní činnosti
doplňuje odborným sociálním
poradenstvím pro pacienty a jejich
rodiny a nově se také zaměřuje na
vzdělávání v této oblasti.

budeme my nebo naši blízcí tuto péči
potřebovat, budeme si přát určitou
úroveň, kvalitu a dostupnost.

Andreo, co vás přivedlo k založení
organizace poskytující paliativní
péči?
Za vznikem organizace je jako vždy tak
trochu náhoda. Pokud bydlíte v Praze
a pracujete v korporátu, tak o založení
hospice na druhém konci republiky
moc nepřemýšlíte. Stalo se však několik
„náhod“ najednou – moje těhotenství,
zlomená noha, několikaměsíční nechodicí
sádra a nemožnost postarat se o sama
sebe. To vedlo k tomu, že jsem se vrátila
do rodného Třince.

Rodina má podporu v péči a na tým se
může obrátit v jakoukoliv denní nebo
noční hodinu. Jedná se o zajištění velice
lidské péče o umírající a jejich rodiny
doma. Hlavní myšlenkou je zachovat
až do konce kvalitu života, eliminovat
utrpení všeho druhu, bolesti těla i bolesti
duše.

Moje mamka se svou kamarádkou,
zdravotní sestrou, si zrovna pohrávaly
s myšlenkou založit domácí péči. A já tím,
že jsem ležela doma a nemohla nic dělat,
jsem dostala úkol to papírově zařídit.
Časem si člověk uvědomí, že až jednou

Jednou z poskytovaných služeb, je
mobilní hospic. Jak funguje?
Podle výzkumů provedených v České
republice by si přálo zemřít doma asi
70 % lidí. Realita je dnes taková, že
zhruba 70 % umírá v nemocnicích
nebo jiných zařízeních. Mobilní hospic
je zdravotní zařízení, které díky lékaři,
sestrám, sociálním pracovníkům
a dalším členům multidisciplinárního
týmu umožňuje nemocným a jejich
rodinám být spolu až do poslední chvíle
doma.

V oblasti paliativní péče se
pohybujete přes 13 let. Vnímáte
v této oblasti ve společnosti
nějaký posun?
Pomalu se rozšiřuje skupina lidí, kteří
měli možnost doprovodit své blízké
a byli spolu až do poslední chvíle
doma. Jsou za tuto zkušenost, která
je absolutně nepřenositelná a těžko
sdělitelná, velmi vděčni a začínají
rozšiřovat myšlenku, že být doma až
do konce je normální.
Pomalu, pomaličku se daří plnit lidem
i to poslední přání – být spolu až do
konce.
Je oblast, kterou byste v paliativní
péči chtěli změnit? Jak na tom
pracujete?
Rádi bychom, aby se vrátil do
společnosti pocit, že rodina je to
nejvíc a že společně zvládne cokoliv,
i chvíle nejtěžší. Často se setkáváme
s případy, že pacient by si velmi přál
zůstat doma, ale rodina se bojí, že péči
nezvládne. Pokud jsme na toto téma
mluvili se příslušníky starší generace,
většinou jsme zjistili, že je to pro
ně tak těžké téma, že ho nechtějí
vpustit do své mysli. Proto se snažíme
připravit program pro děti, který by jim
ukázal, jaké to je být babičkou nebo
dědečkem. Pořídili jsme speciální
gerontooblek – simulátor stáří. Děti
díky této pomůcce velmi rychle
zjistí, že poslat SMS anebo sejít
schody nebude vždy tak jednoduché.
Vyzkouší si na vlastní kůži, jak se cítí
senioři, získají jiný pohled na to, jak se
chovat k babičce nebo dědečkovi.
Je vaše organizace propojena
s regionálními nemocnicemi, nebo
se na vás klienti obracejí přímo?
Nejčastější informaci dostáváme
z onkologických oddělení, a to
v momentě, kdy pacientům oznamují,
že jsou možnosti léčby vyčerpány,
a předávají je do péče paliativního
týmu.

Vaše práce je fyzicky i psychicky
náročná. Jak se bráníte pocitu
vyhoření?
Pocit bezmoci je u nás velmi častý.
Ale díky tomu si člověk může srovnat
v hlavě, co má v životě smysl. Kdyby
nebylo organizace MEDICA a příběhů
pacientů, které sdílíme s rodinami, tak
by měl člověk jiné priority.
Nejvíce se zamýšlím v momentě, kdy
doprovázíme rodinu s malými dětmi.
Mám tři školou povinné děti a říkám
si, co chci, aby si zapamatovaly. Jak
má smysl trávit čas s rodinou. Co se
opravdu musí udělat. Takové zastavení
a zamyšlení člověka posouvá
v názorech. A pomáhá si uvědomit,
co má smysl. A pokud víte, že děláte
něco, co vám dává smysl, tak se
s pocitem vyhoření dá bojovat.
Máte sen, o který byste se s námi
chtěla podělit?
Mám sen, že každý člověk má svůj
hrnek, svou postel, své blízké. Prý asi
za 20 let bude průměrně každá druhá
rodina v České republice pečovat
o svého blízkého s demencí. Tak
abychom to všechno zdárně zvládli.

Nadace VINCI v České republice
podpořila organizaci MEDICA částkou
90 000 Kč na dezinfekci, ochranné
pracovní pomůcky pro zdravotníky
a biotronovou lampu pro pacienty
v domácí péči.

PŘEKONAT SVŮJ STRACH
Onkologická pacientka, která se se
svým onemocněním potýkala už delší
dobu, byla z nemocnice na vlastní
žádost propuštěna domů. Znala svůj
stav, věděla, že umírá a že jí moc času
nezbývá. Lékaři jejímu manželovi řekli,
že pokud paní přežije převoz sanitkou,
pak jí zbývá jen pár dní života. Před
jejím příjezdem jsme manželovi
zapůjčili domů oxygenerátor, protože
paní byla velice dušná a potřebovala
být neustále na přívodu kyslíku. Byla
tak slabá, že se sama ani neposadila.
Zajistila jsem kanylku pro aplikaci
opiátů a manžela dostatečně poučila.
S paní jsem si ještě popovídala, svěřila
se mi se svou vírou a s tím, že se
smrti nebojí. Manžel měl pár otázek
ohledně péče. Nastínila jsem mu
i další možný vývoj manželčina stavu,
aby byl připraven. Rodinu jsem ten
den navštívila kvůli injekci a podání
léků podruhé ještě večer a domluvili
jsme se na další návštěvě.
Ráno při mém příchodu už paní
reagovala pouze na hlasité oslovení
a pomalu upadala do agónie. Manžel
v noci hlídal každý její dech, věděl
přesně v kolik hodin se zhoršila, jistě
to pro něj muselo být velice náročné.
V poledne mi manžel volal a prosil,
abych přijela, jeho paní právě zemřela.
Po zavolání koronera jsme společně
manželku umyli a převlékli do šatů,
které si sama už dříve vybrala. Přišla
se rozloučit i další rodina. Byly to
velmi smutné chvíle, když jsem viděla,
jak životní partner pečuje v manželské
posteli o tělo své zesnulé manželky,
ale zároveň jsem za něj byla moc ráda,
že překonal svůj strach, dovolil své
nejbližší umřít doma a stál po jejím
boku až do konce.
Sestřička, Medica
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NÁŠ DEN
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
22. září byl vyhlášen Dnem pro životní prostředí ve Skupině VINCI.
Naši spolupracovníci ho pojali rozmanitě. Nechme se inspirovat :)!

1/4 hodinky na stavbách jsme věnovali
ochraně životního prostředí.
Na svačinu a oběd jsme si dali potraviny
od lokálních pěstitelů.

Vysázeli jsme keře.

Auta jsme nechali doma a do práce
vyrazili na kole.
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1. SMS
2. FREYSSINET CS
VLTAVA RUN 2020 3. PRŮMSTAV
4. SMS
Již popáté se tým Společně s Vinci zúčastnil běžeckého štafetového závodu Vltava Run,
který vede podél Vltavy ze Šumavy až do Prahy.
Letos tým ve složení ze zaměstnanců společností ARKO TECHNOLOGY, ELEKTROTRANS,
PRŮMSTAV a SMP CZ skončil na 61. místě z 244 zúčastněných družstev.
Trasu přes 367 km zdolal za 31 hodin a 16 minut.

