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KOLEGOVIA VEDIA, ŽE
KEĎ SI KAŽDÝ PLNÍ SVOJE
POVINNOSTI
A UROBÍ TEN POVESTNÝ
KROK NAVIAC, TAK
DOSTANE PRIESTOR NA
SEBAREALIZÁCIU A NIKTO
POTOM NERIEŠI BANALITY.
SME VEĽMI ROZMANITÁ
PARTIA PREVAŽNE
MLADÝCH ĽUDÍ, KTORÍ
PRE SPOLOČNOSŤ SMS
PRACUJÚ RADI, ŘÍKÁ
DALIBOR NOVOTNÝ,
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI
SMS NA SLOVENSKU
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Jaké zajímavé zakázky společnost
SMS aktuálně realizuje?
Momentálne realizujeme viacero
úplne rozdielnych stavieb – od
rekonštrukcií mostov po celom
Slovensku, cez novostavby mostov,
obchvatov, kanalizácií až po
rekonštrukciu policajnej stanice.
Za zmienku určite stojí stavba takmer
2 km úseku slovenskej „Route 66“
– konkrétne výstavba cesty I/66 na
obchvatu Brezna. Takže, ak si niekto
plánuje motovýlet v lete 2023 skrz
Slovensko z Lysej Poľany v Belianskych
Tatrách až do Šiah na maďarských
hraniciach po tejto slávnej ceste,
tak takmer 2 km pôjde aj po našej
„SMSáckej šestdesiatšestke“.
Dalibore, otevíráte první vydání
časopisu Společně v roce 2021.
S jakými stavbami a výsledky
společnost SMS uzavřela rok
minulý?
Minulý rok bol tak trocha skúška
odolnosti. Nielen, že sme sa naučili
umývať si ruky a nosiť rúška, ale
na Slovensku sme na jar mali
parlamentné voľby, takže sme
očakávali pokles práce na stavebnom
trhu. Žiadne katastrofické scenáre sa
nenaplnili a nakoniec sme skončili
na cca 1,5 % Ropa s mierne nižším
obratom oproti plánu. Naopak
obchodne sme mali opäť veľmi
vydarený rok, keďže sme podpísali
nové zákazky v celkovej hodnote
o 4 mil. eur vyššej, ako sme pôvodne
plánovali, a rok uzatvorili s rekordnou
zásobou práce. Úspešne sme
odovzdali do užívania viacero pekných
stavieb, spomeniem tie najvýraznejšie
napr. rekonštrukcia Orlovského mosta
v Považskej Bystrici, alebo kanalizácia
a čistička odpadových vôd Valaská.

Jak SMS reaguje na současnou
zdravotní krizi? Měla dopad na
chod staveb? Jak na tuto situaci
reagovali vaši spolupracovníci?
V minulom roku sme ako všetci
ostatní bojovali s pandémiou, v prvom
polroku nás v podstate nezasiahla, aj
vďaka veľmi proaktívnemu prístupu
a skorému prijatiu opatrení. Ku koncu
roka 2020 sme zaznamenali prvé
prípady nakazených medzi kolegami
a nasledoval aj pokles aktivity na
viacerých stavbách.
Je ťažké odhadnúť, ako sa bude
pandémia ďalej vyvíjať, či budeme
v nejakej forme „lockdownu“ celý
ďalší rok/roky, alebo sa proste
prispôsobíme a tieto koronavírusy
sa stanú bežnými chorobami, ako
napr. chrípka. Každopádne v SMSke
sme nič nepodcenili a v priebehu
celej pandémie máme platný
pandemický plán, ktorým sa riadime.
Taktiež zabezpečujeme všetkým
zamestnancom všetky ochranné
pracovné pomôcky vrátene rúšok,
respirátorov, dezinfekcií, rukavíc atď.

Rekonštrukcia mostu
v Leviciach

Kanalizácia a čistička
odpadových vôd Valaská

Rychlostná
komunikácia R2

Napriek pandémii COVID-19,
ktorá tu zúrila celý minulý rok, sme
stihli väčšinu naplánovaných akcií
v priebehu roka. Od konferencie
spoločnosti, cez letné športové hry,
ktoré boli tento rok spojené s tzv. SMS
festom – našim malým festivalom
so živými koncertami, priateľským
futbalovým turnajom, pivom,
klobásou, vatrou a nocovaním v stane,
až po mikulášsku besiedku, alebo
koncoročnú vianočnú kapustnicu
z mojej vlastnej varechy pre centrálu
a osobitne pre každú stavbu zvlášť,
aby boli dodržané hygienické
opatrenia.

SMS se představuje jako
společnost odborníků, kteří
oceňují její rodinné prostředí.
Jak se vám daří tuto část firemní
kultury naplňovat?
Nemám veľmi rád pojem rodinná
firma, keďže sme nadnárodná
spoločnosť s množstvom pravidiel
a nariadení, ale všetci kolegovia vedia,
že keď si každý plní svoje povinnosti
a urobí ten povestný krok naviac, tak
dostane priestor na sebarealizáciu
a nikto potom nerieši banality. Sme
veľmi rozmanitá partia prevažne
mladých ľudí, ktorí pre spoločnosť
SMS pracujú radi.

Na slovenském trhu SMS
působí přes 20 let. Z původní
specializace na dopravní stavby
jste rozšířili svou oblast
podnikání o vodohospodářské
a pozemní stavby. Čím vaše
klienty oslovujete, jaké
specializace nabízíte?
Slovensko je relatívne malý trh, kde
každý každého pozná. Na to, aby sme
sa presadili, sme museli zefektívniť
našu výrobu, zjednodušiť riadenie
stavieb, centralizovať vedenie
projektov. Taktiež sme prekopali naše
majetky skruží a mechanizácii tak, aby
sme ich čo najviac dokázali využívať.
Sprísnili sme podmienky prenájmu
externých služieb – strojov aj profesií.
Snažíme sa dodávať komplexné dielo,
v zmysle požiadaviek objednávateľa.
Zároveň sme ale začali dbať na to, aby
sme nerealizovali práce, ktoré v zadaní
nie sú, a aj vďaka tomu sa nám darí
na stavbách aj pri ostrých trhových
cenách udržiavať kladné marže. Začali
sme viac investovať aj do marketingu,
aby sa značka SMS na Slovensku stala
známejšou.

S jakými vizemi jste vstoupili do
nového roku 2021?
Spoločnosť SMS je mladá firma,
ktorá prvýkrát vo svojej histórii stojí
na vlastných nohách. Cesta, ktorou
firma prešla, nebola ľahká a najlepším
poďakovaním akcionárom a Skupine
SMP za pomoc a podporu bude ďalej
pracovať, pokračovať v nastavenom
smere a obhájiť svoje miesto na trhu.

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2021
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SOLIDNÍ POZICE PRO PŘEKONÁNÍ KRIZE,
ODHODLÁNÍ BUDOVAT UDRŽITELNÝ SVĚT
VÝHODY SKUPINY VINCI V DLOUHODOBÉ PERSPEKTIVĚ

„

2

JAK TEDY VYPADÁ SOUČASNÁ SITUACE A JAKÉ TRENDY
SE RÝSUJÍ VE DVOU HLAVNÍCH ODVĚTVÍCH ČINNOSTI
SKUPINY VINCI? ZAČNĚME KONCESEMI...

VINCI Autoroutes se po uvolnění
protiepidemických opatření
vzpamatovala rychleji, než jsme
předpokládali. Dálniční doprava
klesla v roce 2020 řádově o 15 až
20 % v porovnání s rokem 2019. Ve
střednědobém časovém horizontu
by francouzská dálniční síť mohla
těžit ze „zelených“ investičních
programů, které by mohly jednak
urychlit ekologickou transformaci
tohoto odvětví a zároveň podpořit
oživení francouzského národního
hospodářství.

URYCHLENÍM EKOLOGICKÉ TRANSFORMACE NAŠÍ
SKUPINY BUDUJEME UDRŽITELNOST NAŠICH
PODNIKŮ.“
XAVIER HUILLARD, GENERÁLNÍ ŘEDITEL A PŘEDSEDA
PŘEDSTAVENSTVA VINCI

Xavier Huillard analyzuje dopad koronavirové krize
na činnost a hospodářské výsledky Skupiny VINCI.
Ocenil mimořádné nasazení zaměstnanců po celou
dobu tohoto složitého období a vyzval je, aby měli
důvěru v sebe i stabilitu skupiny. VINCI díky svému
dlouhodobému ekonomickému modelu, svým oborům
činnosti, které jsou potřebnější než kdykoliv předtím,
a své vizi globální výkonnosti drží krok s výzvami
současného světa. Současná krize zdůraznila další
potřebu, a to ekologickou, sociální
a společenskou odpovědnost podniků.
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JAKÝ BYL DOPAD KORONAVIROVÉ KRIZE NA ČINNOST
A HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SKUPINY VINCI V PRVNÍM
POLOLETÍ ROKU 2020?

Asi nikoho nepřekvapím. Po slibném
začátku roku, kdy jsme navázali
na úspěchy minulého období, nás
tvrdě zasáhla krize, jejíž dopad se
lišil v závislosti na oborech činnosti,
jednotlivých zemích
a protiepidemických opatřeních
přijatých příslušnými státními
orgány. V prvním pololetí roku jsme
zaznamenali pokles tržeb o 15 %
v porovnání se stejným obdobím
roku 2019. Ve Francii se tržby
propadly o 23 %, zatímco v ostatních
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2021

zemích Evropy klesly pouze o 5 %.
Ke značnému propadu došlo v Jižní
Americe, zatímco Severní Amerika
vykázala díky nedávno uzavřeným
smlouvám nárůst činnosti. Také
Afrika si vedla relativně dobře. Naše
geografická diverzifikace je proto
důležitým faktorem odolnosti.
Stejně jako tržby značně poklesly
i naše hospodářské výsledky,
nicméně se nám podařilo dosáhnout
provozního zisku. V tomto

kontextu je však třeba zdůraznit
výborné výsledky v oblasti potřeby
provozního kapitálu a hotovostních
prostředků, rovněž se nám povedlo
snížit zadluženost.
Naše finanční politika, přestože je
nám v této souvislosti občas vyčítána
přílišná opatrnost, se potvrdila jako
správná a je dalším významným
faktorem přispívajícím k odolnosti
naší skupiny jako celku.

Tržby v odvětví koncesí se
v prvním pololetí roku propadly
o 32 %, a to především ze
dvou důvodů: zaprvé se na
nich podepsal kolaps lehké
automobilové dopravy na
francouzské dálniční síti
v druhém pololetí roku v důsledku
celoplošné karantény v zemi;
zadruhé to byl výpadek komerční
letecké dopravy, kdy se ve
stejném období prakticky zastavil
letecký provoz, a tedy i činnost
letišť a letištních infrastruktur
provozovaných společností VINCI
Airports.

Pokud jde o VINCI Airports,
návrat do normálu je mnohem
pomalejší kvůli omezenému počtu
letů vzhledem k restriktivním
opatřením v oblasti cestování do
zahraničí a nejistým výhledům
ohledně dalšího vývoje pandemie.
Rok 2020 proto zřejmě skončí
propadem osobní letecké dopravy
o zhruba 65 %. Nicméně jsme
zvyklí uvažovat v dlouhodobých
perspektivách a věříme, že
poptávka po letecké dopravě
ve světě opět silně vzroste a že
i toto odvětví najde způsoby,
jak dosáhnout ekologičtější
mobility. Současná krize proto
nikterak nezpochybňuje naši
strategii dalšího rozvoje v oblasti
letišť a letištních infrastruktur,
i když současná situace nepřeje
významným akvizicím v tomto
oboru podnikání.

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2021
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JAK VYPADÁ SITUACE V ODVĚTVÍ CONTRACTINGU?

Tržby ve třech oborech contractingu zaznamenaly
relativně nízký pokles, který činil v prvním pololetí
11 %, přičemž k výraznému propadu tržeb došlo
především ve Francii, zatímco v ostatních regionech
světa byl jejich vývoj víceméně stabilní.
VINCI Energies zvládla minulý rok velmi dobře.
Ve Francii působí v klíčových odvětvích, jako jsou
zdravotnictví, elektroenergetické infrastruktury
a telekomunikace, což umožnilo zmírnit pokles tržeb,
přičemž její činnost ve zbytku světa i nadále rostla.
Tento obor činnosti rovněž pokračoval v nezměněné
dynamice externího růstu.
Eurovia má zkušenosti z předchozích ekonomických
recesí, a proto byla schopna velmi rychle reagovat
a operativně upravit svůj způsob fungování, což platí
především v případě Francie, kde byl dopad zdravotní
krize nejcitelnější. V ostatních regionech světa se
ve většině zemí, kde Eurovia působí, podařilo udržet
činnost na solidní úrovni s výrazným nárůstem ve
Spojených státech, Německu a České republice.
I VINCI Construction vykázala výrazné rozdíly ve
výsledcích hospodaření. Zatímco ve Francii došlo
k citelnému propadu činnosti zejména v oboru
pozemního stavitelství v regionech a aglomeracích
s vysokou koncentrací obyvatelstva, kde byl dopad
protiepidemických opatření a celoplošné karantény
nejcitelnější, v ostatních regionech světa se VINCI
Construction podařilo pokles tržeb omezit. Tato krize
rovněž prohloubila již tak značné problémy na trhu
ropné a plynárenské infrastruktury (divize Oil & Gas),
což si vyžádalo reorganizaci společnosti Entrepose
a plánované spojení jejích odborných kompetencí
s divizí Významných projektů a společností
Sogea-Satom.
Mám ale i dobré zprávy. V oblasti contractingu jsme
uzavřeli nové významné smlouvy, jako je například
realizace sítě plně automatizovaného metra v pařížské
aglomeraci v rámci projektu Grand Paris Express,
výstavba vysokorychlostní železniční trati LGV HS2 ve
Spojeném království či realizace západního obchvatu
kanadského Calgary. Máme historicky nejvyšší zásobu
práce. Pokud nedojde k dalšímu výraznému zhoršení
zdravotní a ekonomické situace, rok 2020 by mohl
pro odvětví contractingu skončit 5% až 10% poklesem
tržeb.

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2021

Vývoj tržeb pochopitelně ovlivní hospodářské výsledky
skupiny za rok 2020, které budou výrazně nižší než v
roce 2019. Podmínky oživení ekonomiky jsou značně
nejisté, a proto zatím nelze spolehlivě vyčíslit dopady
krize. Pokles výsledků hospodaření s vyloučením vlivu
jednorázových položek by měl být v druhé polovině
roku menší než v prvním pololetí. V roce 2021
očekáváme zvýšení našich hospodářských výsledků
oproti roku 2020, i když v globálu nedosáhnou úrovně
roku 2019.

Nabíjecí stanice pro auta
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PONECHÁME-LI EKONOMICKÉ ASPEKTY STRANOU, JAK HODNOTÍTE
ZPŮSOB, JAKÝM PODNIKY A ZAMĚSTNANCI VINCI REAGOVALI NA KRIZI?
Krizová situace v mnoha případech setřela hranice
Tato krize jen potvrdila to, co jsme již věděli,
mezi smluvním závazkem a aktem solidarity, když
nicméně v nastalé bezprecedentní situaci jsme
bylo například třeba vybudovat během několika
zúročili naše silné stránky ve formě konkrétních
málo dnů polní nemocnice nebo zorganizovat
činů. Naše skupina a její zaměstnanci prokázali
dopravu zdravotnického materiálu a přepravu těžce
schopnost vysoce angažovaného přístupu
nemocných na našich silničních komunikacích,
a pozoruhodnou akceschopnost, přičemž pozitivní
na odpočívadlech našich dálničních tahů jsme
úlohu sehrála naše vysoce decentralizovaná
řidičům kamionů rozdávali zdarma teplé jídlo.
organizační struktura. Pojem „mobilizace“, který byl
S podporou našich nadací ve Francii i v zahraničí se
již předtím součástí každodenního života na našich
naši zaměstnanci v době vrcholící zdravotní krize
stavbách, v podmínkách krize nabyl zcela nového
rozměru, ať se jednalo o zajištění bezpečnosti našich hromadně zapojili do akcí solidarity, aby podpořili
pracovníky v první linii a pomohli nejzranitelnějším
zaměstnanců, kontinuity poskytování koncesovaných
skupinám obyvatelstva. Tato schopnost společného
veřejných služeb na námi provozovaných
angažovaného přístupu, tato kolektivní energie,
infrastrukturách či pokračování údržbových
která stmeluje týmy naší skupiny, jež vždy
a stavebních prací v odvětvích nezbytných pro řádné
považovala člověka a podnikatelskou iniciativu za
fungování ekonomiky.
středobod své podnikové kultury, jsou dnes hlavní
hnací silou našich snah o překonání této krize,
kdy musíme všemi možnými prostředky reagovat
na bezprecedentně nejisté tržní prostředí a jeho
nepředvídatelný vývoj v nejbližší budoucnosti.
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JAK VNÍMÁTE SITUACI Z DLOUHODOBĚJŠÍHO
HLEDISKA? JAKÉ ZMĚNY PODLE VÁS S OHLEDEM
NA KRIZI ČEKAJÍ EKONOMIKU A PODNIKY A JAKÉ
BUDOU JEJICH DŮSLEDKY PRO SKUPINU VINCI?

Krize byly vždy akcelerátorem změn a ta současná
vnese do našich ekonomik, společností a podniků
nové paradigma.
Zaprvé, závažnost současné krize přiměla státy, aby
na ni bezprostředně reagovaly a zahájily rozsáhlé
a ambiciózní programy na oživení ekonomiky,
zejména v Evropě. Doufám, že kromě proaktivní
rozpočtové politiky – protože již dnes jsou patrné
první náznaky– naléhavá potřeba oživit národní
ekonomiky pozitivně ovlivní vztahy mezi veřejnými
a soukromými subjekty. Bude potřeba vynaložit
veškerou energii, abychom rychle otočili stránku
a co možná nejrychleji tuto krizi překonali.
Pro Skupinu VINCI, která je díky svým oborům
činnosti, stavbám a investičním schopnostem
veřejně prospěšným subjektem, je to příležitost
k prohloubení spolupráce s jejími státními
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2021

Zadruhé, zdravotní krize samozřejmě urychlí
ekologickou transformaci. Rizika bezprostředně
ohrožující naše zdraví způsobila, že si daleko více
a naléhavěji uvědomujeme závažnost hrozeb, jimž je
vystavena celá naše planeta. Toto uvědomění se dnes
konkretizuje v podobě plánů na oživení ekonomiky,
které jsou zcela jasně zaměřené na ekologický růst,
a v budoucnosti povede ke zvyšujícímu se tlaku
na podniky, jež budou nuceny razantně snižovat
ekologickou stopu své činnosti i jejích výsledků.
I zde spatřujeme příležitost pro naši skupinu, která
v tomto ohledu získala potřebný náskok, protože již
před několika měsíci přehodnotila své strategické
cíle v oblasti životního prostředí. Řešení, která
projektujeme a realizujeme pro naše zákazníky,
jsou stejně jako řada iniciativ na snižování naší
vlastní ekologické stopy důkazem naší vyspělosti
a kolektivní dynamiky, jež bude v následujících
měsících a letech neustále nabývat na síle. V září
jsme uspořádali Den životního prostředí a rovněž
jsme vyhlásili interní soutěž o Cenu VINCI za nejlepší
počin v oblasti ekologie, jejichž cílem je mobilizace
tvůrčího potenciálu zaměstnanců naší skupiny
po celém světě a posílení jejich sounáležitosti se
Skupinou VINCI.
Obecněji řečeno, díky naší vizi globální výkonnosti
jsme schopni reagovat na vzrůstající potřeby
podniků v době, kdy jsou naše demokracie oslabené
krizí: nastalá situace vyžaduje nejenom čistě
„obchodnický“ přístup pro rozvoj našeho byznysu,
ale musíme se zároveň chovat jako subjekt, který si
je plně vědom své environmentální, sociální
a společenské odpovědnosti. Závazky formulované
v našem Manifestu jsou dnes aktuálnější než
kdykoli předtím a motivují nás k pokroku ve všech
jmenovaných oblastech. Abychom lépe vyjádřili
naši vizi globální výkonnosti, rozhodli jsme se
jasně zformulovat smysl naší činnosti, s nímž
v nadcházejících měsících seznámíme naše
zaměstnance a zainteresované strany.

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2021
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MŮŽETE NÁM NA ZÁVĚR SDĚLIT, CO JE PODLE
VÁS DŮLEŽITÉ PŘI ŘEŠENÍ SOUČASNÉ SITUACE?

Shrnu to dvěma slovy: rozum a důvěra. Stejně
jako většina podniků i my čelíme závažné krizi,
která vyžaduje zvýšenou obezřetnost. Již víme, že
naše ekonomická výkonnost v porovnání s rokem
2019 ve všech ohledech výrazně klesne. Ale
jelikož jsme solidní a stabilizovaná skupina, máme
dobrou výchozí pozici, abychom překonali otřesy
způsobené krizí, rychle se z nich vzpamatovali
a opětovně nastoupili cestu trvalého růstu.
Musíme mít neustále na paměti, že ekonomický
model a strategie Skupiny VINCI vycházejí
z dlouhodobé perspektivy. Bez ohledu na to, jak
se bude dále vyvíjet epidemická situace a jaké
budou její krátkodobé ekonomické důsledky,
lidé budou stále potřebovat bydlet, pracovat,
zlepšovat prostředí, v němž žijí, cestovat… Obory
naší činnosti budou vždy potřebné a nabydou
zcela nového významu s ohledem na zásadní
výzvy současného světa, k nimž patří především
rozvoj měst, udržitelná mobilita a ekologická
transformace. Trhy, na nichž působíme, jsou
z dlouhodobého hlediska vysoce perspektivní a my
sami přispíváme k udržitelnosti našich podniků
tím, že urychlujeme ekologickou transformaci naší
skupiny a potvrzujeme svoji ambici podílet se na
budování udržitelnějšího světa.
Kromě důvěry ve strategii Skupiny VINCI můžeme,
ba musíme mít důvěru v sebe a své schopnosti.
K tomuto tvrzení mě vede důvěrná znalost
zaměstnanců naší skupiny, v jejímž čele stojím
již téměř 15 let. Naši zaměstnanci i manažeři na
vedoucích pozicích v sobě mají životaschopný
potenciál, schopnost jít dál, podnikavost a chuť do
práce, které ve mně vždy vzbuzovaly obdiv a jež
se opětovně potvrdily v době vrcholící krize. Proto
hledím do budoucnosti s důvěrou. Skupina VINCI
během své dlouhé historie prošla mnoha krizemi,
které díky svým zaměstnancům vždy překonala!

STAVBA MĚSÍCE:

a regionálními partnery. Vždy jsme byli přesvědčeni,
že úkoly, před nimž stojíme, a náročnost svěřených
projektů, jež mají zásadní dopad na další rozvoj
měst, mobilitu a soužití, vyžadují mobilizaci
kolektivní inteligence všech zúčastněných subjektů
a zainteresovaných stran. Možná právě díky krizi
dosáhneme pokroku v oblasti spolupráce, která nikdy
nebyla tak důležitá.

REKONSTRUKCE LEVÉHO
BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU
VODNÍHO DÍLA NECHRANICE
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VEŠKERÉ BETONOVÉ
KONSTRUKCE PROVÁDĚLI
PRACOVNÍCI SMP CZ,“ UPŘESŇUJE
PETR HAJDINA. Následně se vybouraly
veškeré původní zálivky a odbourala se
podstatná část přelivné plochy tak, aby
byl vytvořen dostatečný prostor pro
sklopení nové hradicí konstrukce.

ÚSTECKÝ KRAJ, NECHRANICE

REKONSTRUKCE LEVÉHO BEZPEČNOSTNÍHO
PŘELIVU VODNÍHO DÍLA NECHRANICE

V tlačné komoře se vyhloubily prostory
pro osazení podpěrných servoválců
a do bočních pilířů se osadily vnitřní
zavzdušovací trouby 1 000/300 mm.
Osadily se boční štíty, nová ložiska
pro ukotvení duté klapky a ložiska
pro servoválce, nainstalovalo se nové
pancéřování dosedacího prahu. Vše se
stabilizovalo zálivkami a dobetonovala
se přelivná plocha v upraveném tvaru.

SMP CZ

„

Vodní dílo Nechranice na Chomutovsku je svou rozlohou 1 300 ha pátou největší
přehradou v České republice. Nechranická přehrada se rozprostírá přibližně
v polovině toku Ohře. Součástí přehrady je nejdelší sypaná hráz ve střední Evropě,
která měří 3 280 m. V roce 2004 byla provedena rekonstrukce středního přelivu.
Koncem roku 2018 začala rekonstrukce levého přelivu. Stavba byla slavnostně
předána na konci roku 2020. Pravý přeliv čeká na rekonstrukci, začátkem února 2021
byla vypsána soutěž na zhotovitele.

DÍKY REKONSTRUKCI
KRAJNÍCH POLÍ BEZPEČNOSTNÍHO
PŘELIVU VODNÍHO DÍLA
NECHRANICE DOJDE KE ZVÝŠENÍ
JEHO BEZPEČNOSTI A NAVÝŠENÍ
OVLADATELNÉHO RETENČNÍHO
PROSTORU NÁDRŽE. PŘED
REKONSTRUKCÍ BYLA TATO POLE
HRAZENA HYDROSTATICKY
OVLÁDANÝMI SEGMENTOVÝMI
UZÁVĚRY. TOTO ŘEŠENÍ VŠAK
ODPOVÍDALO NÁROKŮM, KTERÉ
NA NĚ BYLY KLADENY V DOBĚ
JEJICH VÝSTAVBY. V SOUČASNÉ
DOBĚ JE TŘEBA, ABY UZÁVĚRY
UMOŽŇOVALY SNADNOU A DOSTI
PŘESNOU REGULACI, COŽ
PŮVODNÍ TECHNOLOGIE NEBYLA
SCHOPNA SPLNIT,“ ŘÍKÁ VEDOUCÍ
STŘEDISKA PETR HAJDINA.
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Z tohoto důvodu byla navržena
demontáž původních hradicích
konstrukcí, jejich náhrada dutou
klapkou a rekonstrukce přelivných
objektů tak, aby byla možná vestavba
nové hradicí konstrukce. Po demontáži
hydrostatického uzávěru byly
demontovány boční těsnicí štíty,
ložiska hradicí konstrukce i další
zabetonované části konstrukce.
Stávající betonové konstrukce spodní
stavby se bouraly těžkou mechanizací.
Stěny obou pilířů a navazujících
železobetonových zdí se do hloubky
cca 15–25 cm odbourávaly
specializovanou technologií –
hydrodemolicí. Na tyto práce byly
použity speciální stroje o výkonu od
1 300 až 2 500 Bar, při spotřebě vody
od 60 do 200 l/min. Hydrodemoliční
práce byly velmi technologicky
náročné a průměrný denní výkon
byl přibližně 0,5 m3. Před zahájením
hydrodemoličních prací byla stávající

mostní konstrukce podchycena osmi
ocelovými nosníky.
Vše se stabilizovalo zálivkami
a dobetonovala se přelivná plocha
v upraveném tvaru. Stěny obou pilířů
levého pole byly dobetonovány
jednostranným bedněním kotveným
přes kotvení stávající výztuže
do stávající stěny. Velice technicky
náročné bylo ukotvení nových bočních
štítů a následné betonáže. Pro veškeré
betonové konstrukce se použily
speciální betonové směsi, které
splňovaly náročné podmínky
pro zpracování.

Provizorní hrazení na bezpečnostním přelivu

V polovině května 2020 byla přivezena
nová přelivová klapka, vyrobená v Třešti
ve společnosti Strojírny Podzimek,
která se následně, přes pomocnou
ocelovou konstrukci, instalovala
na požadované místo.
NOSNÝ SYSTÉM A BOČNÍ ŠTÍTY

Bezpečnostní přeliv včetně klapky

Slavnostní předání vodního díla

Hradicím tělesem je podpíraná dutá
klapka čočkovitého průřezu. V obou
krajních přelivných polích o šířce 15 m
byla jedna klapka ukotvena na deseti
ložiscích na prahu a podepřena
čtyřmi válci. Řešení bylo vybráno
z důvodu rozložení sil do spodní stavby
a dosažení nižších provozních tlaků
v hydraulickém systému ovládání. Nová
hradicí tělesa byla umístěna zhruba
ve stejném místě jako původní hradicí
konstrukce. Klapka přenáší všechny síly
do spodní stavby a do podloží pomocí
ložisek a hydraulických pohonů, otáčí
se okolo vodorovné osy umístěné
pod korunou pevného prahu. Klapka
převádí a plynule reguluje veškerý
průtok pouze přepadem. Původní
pilíře jsou využity pouze pro umístění
bočních štítů a silově jsou namáhány
jen při aretaci některé z klapek
v horní poloze. Ložiska klapky jsou
na koruně pevného prahu upevněna
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do ocelových základů zakotvených
do prahu kotvami. Armatura prahového
těsnění je umístěna na koruně pevného
prahu spolu se základem provizorního
hrazení. Boční štíty jsou v celém
rozsahu pohybu kompletně vyrobeny
z ocelových profilů a plechů. Povrch
bočních štítů ve styku s klapkou je
z nenamrzavé hmoty UHMW-PE
s vysokou hydroabrazivní odolností
vůči erozi. Aretace klapky umožní
mechanicky zajistit klapku ve dvou
horních polohách. Dvojí zavzdušňovací
potrubí bylo instalováno pro zamezení
vzniku podtlaků v prostoru pod
přepadovým paprskem.
Klapky mají aktivní hradicí výšku
5,43 m (267,62 – 273,05 m n. m.).
Po překonání maximální kóty zadržení
se začne zdrž vypouštět hradicími
uzávěry dle manipulačního
řádu - spodní výpusti v šachtovém
objektu a spodním segmentem
a klapkami na bezpečnostním přelivu.
Klapky jsou určeny pro krajní přelivná
pole bezpečnostního přelivu vodního
díla Nechranice.

HLAVNÍ ÚČELEM KLAPEK JE
MOŽNOST:

•
•
•

udržovat maximální hladinu
ovladatelného prostoru ve zdrži
na kótě 272,20 m n. m., což je kóta
přelivné hrany klapky,
zdvihnout klapku a zaaretovat ji až
na kótu maximální hladiny
neovladatelného prostoru ve zdrži
na kótě 273,05 m n. m.,
převádět (povodňový)
průtok při maximální hladině
ve zdrži a v každé poloze až
do úplného sklopení klapky.
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2021
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HRADICÍ KONSTRUKCE – TĚLESO
KLAPKY
Z důvodu manipulace, montáže,
spolehlivosti provozu a požadavku
na maximální těsnost je klapka o celkové
šířce 14,96 m složena ze dvou dílů, které
byly přes masivní přírubu na stavbě spojeny
v jeden tuhý celek a svařeny. Z hlediska
přesnosti a snazší montáže bylo nutné
klapku vyrobit jako jeden celek.
Vlastní těleso klapky je svařeno ze
zkroužených ocelových plechů (hradicí
plech tloušťky 14 mm a výztužný plech
– tzv. břicho klapky o tloušťce 15 mm)
a příslušné soustavy výztuh. Všechny dutiny
jsou odvodnitelné. Na čtyřech místech
klapky (mezi diafragmami s menší roztečí)
se nachází výklenky hydromotoru. Jsou
v nich osazena vždy dvě výztužná žebra
o tloušťce 40 mm s vevařenými nerezovými
náboji pro ukotvení čepu hydromotoru.
Pod korunou klapky jsou na obou koncích
mezi čelní a první diafragmou otvory pro
osazení aretačního čepu. Na přepadové
hraně hradicího plechu jsou ve dvou
velikostech umístěny rozražeče vodního
paprsku. Z hlediska montáže či demontáže
čepu hydromotoru jsou v krajních dutinách
klapky přírubové přípravky pro ukotvení
montážního hydromotoru. Předpokládaná
životnost konstrukce je 50 let.
PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH
KONSTRUKCÍ
Na všechny díly celého zařízení byly na přání
investora použity dva typy nátěrového
systému - vnější a vnitřní. Pro oba povrchy
byl vybrán dvousložkový nátěr bez
rozpouštědel na bázi epoxidové pryskyřice
s vysokými požadavky na mechanickou
odolnost a oděruvzdornost.
Na konci listopadu 2020 bylo celé dílo
předáno investorovi Povodí Ohře.
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INVESTOR:
Povodí Ohře
ROZHODUJÍCÍ ZHOTOVITELÉ, KTEŘÍ SE
PODÍLELI NA REKONSTRUKCI:
• SMP CZ – vedení stavby a realizace
všech stavebních prací
• Strojírny Podzimek – zhotovitel ocelové
klapky a bočních štítů
• SEALL – dodavatel hydraulických
systémů včetně hydroválců
• Energo Tušimice – dodavatel všech
elektro prací včetně zajištění
automatického systému řízení
PROJEKTANT:
Sweco Hydroprojekt
DOBA REALIZACE:
listopad 2017 – listopad 2020
TECHNICI SMP CZ, KTEŘÍ SE PODÍLELI
NA VÝSTAVBĚ:
Vojtěch Balog, Jan Džula, Pavel Hrdý,
Zdeněk Karásek, Jiří Šlemr

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2021
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PRAHA 8 – KARLÍN

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA STOKOVÉ
SÍTI V OBLASTI PRAŽSKÉHO KARLÍNA
SMP CZ

Společnost SMP CZ zahájila v listopadu 2020 práce na vybudování čerpací stanice
a retenční nádrže na stokové síti v Praze-Karlíně.

Jedná se o druhou etapu již
probíhajícího souboru opatření na
stokové síti v ulici Šaldova a na
jejím prodloužení až k pravému
břehu Vltavy. Účelem stavby je
protipovodňová ochrana stokové sítě
před zaplavením z recipientu a za
běžného provozu pak zlepšení jakosti
vody v recipientu a snížení objemu
přepadlých vod za srážkových událostí
v povodí kmenové stoky B nad
karlínskou shybkou. Soubor opatření
vylepší i stávající zhoršené odtokové
podmínky na stokové síti v oblasti
Karlína.

INVESTOR:
Pražská vodohospodářská společnost
ZHOTOVITEL:
SMP CZ, Čermák a Hrachovec
PROJEKTANT:
Sweco Hydroprojekt
DOBA REALIZACE:
červen 2020 – březen 2023

Během realizace bude provedena
výstavba společného objektu čerpací
stanice a objektu podzemní retenční
nádrže s budoucím objemem
6 000 m3. Vstup do čerpací stanice
bude proveden kruhovým rondelem
umístěným nad terénem. Dostavbou
technologického koridoru a trubním
propojením výtlaku z čerpací stanice
se naváže na stávající koridor pod
technologickým centrem.
Další částí projektu bude dostavba
výusti OK 6B o jmenovitém průměru
3 500 v délce 85 m,

z toho 22 m se bude razit v areálu
betonárny TBG Metrostav, včetně
sdruženého výustního a jímacího
objektu oplachové vody. V souběhu
s výustním potrubím bude provedena
dostavba gravitačního přítoku
oplachové vody DN 250 o délce
70 m, dostrojení technologického
centra nad hradidlovou komorou
(přeložka vysokého napětí,
trafostanice a rozvaděče) a zaslepení
stávajícího odlehčení a výustního
objektu.
V závěru projektu bude vybudována
nová obslužná komunikace včetně
konečných terénních úprav v okolí
čerpací stanice a retenční nádrže.
Projekt je složitý hlavně kvůli
nedostatku prostoru pro provádění,
zejména ze strany sousední stavby
společnosti Skanska, nemožnosti
svahování a zasažení základové spáry
budoucích staveb (Sekyra Group)
v blízkosti stavební jámy
a uzavření komunikačních cest
v areálu betonárny TBG Metrostav.

„

POSTUP PRACÍ OD LISTOPADU
2020 DO LEDNA 2021
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH
PRACÍ BYLO NUTNÉ PROVÉST
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, ZEJMÉNA
ODSTRANĚNÍ STROMŮ
A PŘELOŽKU NADZEMNÍHO
VEDENÍ SÍTĚ CETIN, KTERÉ BYLY
V KOLIZI S BUDOUCÍ STAVEBNÍ
JÁMOU. POTŘEBA BYLO TÉŽ
OPRAVIT TVAR STAVEBNÍ JÁMY
NA ZÁKLADĚ NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH
SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NEBYLY
14 DNÍ PŘED ZAHÁJENÍM
STAVEBNÍCH PRACÍ ZNÁMY.
TO SE POVEDLO POMĚRNĚ
RYCHLE A MY JSME MOHLI
ZAHÁJIT STAVEBNÍ PRÁCE NA
ZALOŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY
POUZE S TÝDENNÍM ZDRŽENÍM
OPROTI PLÁNOVANÉMU
HARMONOGRAMU“, VYSVĚTLUJE
VEDOUCÍ PROJEKTU JOSEF BEZDĚK.
Založení stavební jámy bylo zahájeno
spolu s přípravnými pracemi, a to
prováděním zápor v celém rozsahu
příslušné vrtné úrovně. Spolu
s probíhajícím vrtáním se
uskutečňovala těžba a odvozy
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na skládku. Po provedení těžby na druhou
vrtnou etáž se realizovaly zápory v celém
jejich rozsahu a zahájila se výstavba
vodicích zídek pro těžbu podzemních stěn
první etapy.

„

ROZHODUJÍCÍM MILNÍKEM BYLO
DOKONČENÍ PODZEMNÍCH STĚN
PRVNÍ, VÝCHODNÍ ETAPY JEŠTĚ PŘED
VÁNOCI. TO SE POVEDLO I PŘESTO,
ŽE NÁM PRÁCI ZKOMPLIKOVALO
VEDENÍ VYSOKÉHO 22KV NAPĚTÍ,
KTERÉ ZÁSOBUJE ELEKTŘINOU
BETONÁRNU TBG METROSTAV. PŘI
PLÁNOVANÉM PŘELOŽENÍ JSME BYLI
VÁZÁNI TERMÍNY PROVOZOVATELE
VEDENÍ. PŘELOŽENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ
SE PROVÁDĚLO V PŮLCE PROSINCE,
A NÁM SE TAK NA PRACOVIŠTI
POTKALA MECHANIZACE PROVÁDĚJÍCÍ
PODZEMNÍ STĚNY, TĚŽBU ZEMINY
S ODVOZY A STROJE KOTVÍCÍ ZÁPOROVÉ
PAŽENÍ. I Z TOHOTO DŮVODU JSME SE
ROZHODLI, ŽE PROVEDEME HLUCHOU
PILOTÁŽ PRO ZALOŽENÍ JEŘÁBOVÝCH
STÁNÍ JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM TĚŽBY
PODZEMNÍCH STĚN. MECHANIZACE
TŘETÍ TECHNOLOGIE BY SE NÁM DO
PROSTORU STAVENIŠTĚ JIŽ NEVEŠLA.
ÚPLNÉ DOKONČENÍ NAPÍNÁNÍ KOTEV
SE Z TECHNOLOGICKÝCH DŮVODŮ
PŘED VÁNOCI NEPODAŘILO PROVÉST.
BĚHEM LEDNA 2021 BYLY I TYTO
PRÁCE DOKONČENY A POSTUPNĚ
NAVAZUJEME NA HARMONOGRAM,“
UZAVÍRÁ JOSEF BEZDĚK.
Na konci ledna začala realizace
železobetonových konstrukcí kolektoru
a jeřábových stání. Hlavní nástup na vlastní
nádrže a čerpací stanice je plánován na
konec března 2021. Termín dokončení
celého projektu je březen 2023.
Pohled na staveniště na karlínském břehu Vltavy
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PRAHA

MODERNIZACE LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA
SMP CZ

Vzhledem k očekávánému globálnímu nárůstu poptávky po letecké dopravě během
následujících desetiletí počítá Letiště Václava Havla v Praze ve své dlouhodobé
strategii s realizací projektů rozvoje a modernizace letištní infrastruktury. Součástí
plánů je rozšíření čistírny odpadních vod jih. Po dokončení stavby se kapacita čistíren
kontaminovaných a odpadních vod na pražském letišti desetinásobně navýší. Stavbu
provádí společnosti SMP CZ a Metrostav, každá s podílem prací 50 %. Práce začaly
koncem roku 2019 a skončit mají v polovině roku 2021. Se zkušebním provozem se
počítá na dobu dvou let po dokončení realizace.
Rozsáhlým zkapacitněním čistíren
se největší tuzemské letiště chystá
na realizaci svých dlouhodobých
rozvojových plánů, jejichž cílem je, aby
i do budoucna zůstalo Letiště Václava
Havla konkurenceschopné, moderní,
bezpečné, pohodlné a atraktivní pro
cestující i letecké společnosti.

INVESTOR:
Letiště Praha
ZHOTOVITEL:
SMP CZ, Metrostav
PROJEKTANT:
Jan Šinták – I.P.R.E.
a PROVOD inženýrská společnost
DOBA REALIZACE:
říjen 2019 – květen 2021

Areál mezinárodního letiště v PrazeRuzyni zaujímá v současnosti
plochu cca 920 ha. Prostor letiště
je rozdělen podle sklonitosti území
na areály sever a jih. Oba areály mají
vybudovánu oddílnou kanalizaci.
Splaškové odpadní vody jsou
odváděny do čistírny odpadních
vod, dešťové vody se odvádějí
dešťovou kanalizací do čistírny
kontaminovaných vod. Areál letiště je
vybaven čistírnou pro severní část
a čistírnou pro jižní část.
Areál jih je využíván jako technické
zázemí letiště, které tvoří hangáry,
dílenské objekty, skladovací haly,

administrativní budovy, ubytovací
zařízení a obytné objekty. Zároveň jsou
zde odbavovány lety všeobecného
letectví a rekreační lety z terminálů
jih 1 a jih 2. Do území jih patří i objekt
čerpací stanice pohonných hmot
SHELL, který má oddílnou kanalizaci
svedenou do čistírny odpadních
a kontaminovaných vod v areálu jih.

kontaminované
dešťové vody lze čistit na biologických
linkách čistíren odpadních
a kontaminovaných vod. Čistírny mají
společné kalové hospodářství
a měrný objekt biologicky vyčištěných
odpadních vod.

Areál čistíren odpadních
a kontaminovaných vod jih byl
postaven v 70. letech minulého století
a navržen tak, aby se splaškové
i dešťové vody mohly přivádět
gravitační kanalizací. Čistírny se
nacházejí nad kopaninským poldrem,
na levém břehu otevřeného koryta
dešťové kanalizace.
Stávající čistírny splaškových
i kontaminovaných vod jsou vzájemně
technologicky provázány zejména
v zimním období, kdy se čistí dešťové
vody kontaminované biologicky
odbouratelnými látkami. Splaškové i

Potrubí hlavního přivaděče do čistírny
odpadních a kontaminovaných vod
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ETAPY MODERNIZACE ČISTÍREN
ODPADNÍCH A KONTAMINOVANÝCH
VOD

•

•

První etapa modernizace se uskutečnila
v roce 2005 s termínem dokončení
v únoru 2006. Šlo zejména o rekonstrukci
kalového hospodářství – o odstředivku,
opravu budovy kalového hospodářství
a výstavbu nové provozní budovy.
Druhá etapa modernizace, ukončená
v roce 2008, řešila čistírnu odpadních
vod – čištění splaškových vod
a projektovanou kapacitu 9 500
ekvivalentních osob. Kromě toho
zahrnovala rekonstrukci čistírny
odpadních vod, zejména obnovu
opotřebené technologie, zvýšení
provozní bezpečnosti čistírny a snížení
rizik při odstávce, poruše nebo
havárii. Toho bylo dosaženo realizací
dvou paralelních linek biologického
čištění včetně nové technologie
a umístěním mikrosítového filtru na závěr
technologického procesu.
Tato modernizace umožnila využít
technologické vazby propojení
biologických linek splaškových
a kontaminovaných vod pro rozšíření
čistírny kontaminovaných vod (kalové
hospodářství, společný objekt pro osazení
mikrosít, automatické tlakové stanice
užitkové vody, společné měření
vyčištěných biologických vod, oplocení
a podobně.

•

Třetí etapa spočívala v rozšíření
čistírny kontaminovaných srážkových
vod na projektovanou kapacitu
89 570 ekvivalentních osob.

ROZDĚLENÍ STAVBY PODLE
SMĚRU TOKU VODY

•    Přeložky stávajících dešťových

kanalizací (umístěné nejvýše podle
směru toku) a realizace stavební
přípravy pro budoucí napojení stok
dešťové kanalizace areálu Ruzynějih, mimo oplocení čistíren
odpadních a kontaminovaných
vod jih (vzletové dráhy,
odvodnění komunikací, odvodnění
drážního tělesa, kanalizace jímek
kontaminovaných vod).

•    Vlastní čistírna kontaminovaných

vod se svými vazbami na čistírnu
odpadních vod představuje
zejména rozdělovací objekty, hrubé
česle, usazovací a retenční nádrže,
tři biologické linky s příslušenstvím
a měření dešťových vod.

•    Objekty vně areálu směrem ke

kopaninskému poldru – odtoková
koryta, měření průtoků a podobně.
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Čistírna kontaminovaných vod sestává
zejména z hrubého předčištění
kontaminovaných dešťových vod,
retencí a biologického čištění
kontaminovaných vod v zimním
období.
Srážkové vody se budou přivádět nově
budovanou kanalizací do měrného
a následně odlehčovacího objektu,
který umožní nátok kontaminovaných
srážkových vod do hodnoty průtoku
5 800 l/s. Srážkové vody nad tuto
hodnotu budou odváděny do
recipientu. Tento způsob provozu
se týká tzv. letního období provozu
letiště. V zimním období provozu
nebude podle projektových stupňů
a výpočtů společnosti Sweco
Hydroprojekt docházet k odlehčování
kontaminovaných srážkových vod.

Jednostranné bednění stěny čerpací stanice dešťových vod

SLOŽKY ZNEČIŠTĚNÍ
Hlavními složkami znečištění v letním
období jsou první splachy z ploch,
které mohou být znečištěny ropnými
látkami a jinými nerozpuštěnými
podíly. Tyto vody procházejí
usazovacími nádržemi, jsou
zachycovány v retenčních nádržích
a následně se přes odlučovač ropných
látek se sorpčním stupněm vypouštějí
do recipientu. Ropné a nerozpuštěné
látky se v podstatné míře odstraňují
sedimentací a odloučením
v podélných usazovacích nádržích.

Po oddělení proteče voda měrným
objektem, projde lapákem štěrku a je
přivedena k trojici hrubých česlí, které
tvoří nátoky k usazovacím nádržím:
jedenkrát do stávající usazovací
nádrže 2,0 m3/s a dvakrát do nových
usazovacích nádrží 2 × 1,9 m3/s.
Po odsazení v usazovací nádrži je voda
převedena do retenční nádrže, odtud
pak se přečerpává do biologické
části čistírny kontaminovaných vod.
Ta sestává z třílinkového uspořádání,
z čerpací stanice, dmychárny,
rozvodny, skladu chemikálií a ze dvou
dosazovacích nádrží. Odtok vyčištěné
vody vede přes mikrosíto a měrný žlab
odtoku, který je společný s čistírnou
odpadních vod.
Celkově představuje rozšíření čistíren
odpadních a kontaminovaných vod
realizace měrného a odlehčovacího
objektu, lapáku štěrku, hrubých
strojně stíraných česlí, usazovací
nádrže kontaminovaných srážkových
vod, retenční nádrže s příslušenstvím,
nádrže na ropné látky a na
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„

koncentráty z rozmrazování letadel,
sorpční filtr pro filtraci dešťových vod
v letním období, tři linky aktivačních
nádrží s dmychárnou, čerpací stanicí,
dávkováním chemikálií
a elektrorozvodnou, dvě kruhové
dosazovací nádrže, dávkování
chemikálií a mikrosíto na filtraci
odtoku.

V zimním období jsou vody
znečištěné prostředky pro údržbu
ploch a prostředky pro odmrazování
letadel – jedná se o látky acetátového
charakteru, glykoly a v malé míře
o močovinu. Tyto vody se budou
čistit v biologické sekci čistírny
kontaminovaných vod.

Pohled na rozestavěnou čerpací stanici dešťových vod u nové retenční nádrže

Vedle oddílné kanalizace je v areálu
letiště vybudována také samostatná
kanalizace, která odvádí zachycené
koncentráty (srážkovou vodu a použité
odmrazovací kapaliny) z odmrazování
letadel z odmrazovacích stání.

Koncentráty jsou vzhledem k vysokým
hodnotám organického, dobře
odbouratelného znečištění v čistírně
kontaminovaných vod odděleně
akumulovány a řízeně připouštěny na
biologické čištění.
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SPOLEČNOSTI SMP CZ
A METROSTAV POSTAVÍ DVĚ
DESÍTKY NOVÝCH STAVEB.
STÁVAJÍCÍ KAPACITA ČISTÍREN
KONTAMINOVANÝCH
A ODPADNÍCH VOD JIH SE ZVÝŠÍ
Z HODNOTY 9 500 NA 99 070
EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL.
SOUČÁSTÍ ZAKÁZKY JE NEJEN
ROZŠÍŘENÍ RETENČNÍ KAPACITY
A VÝSTAVBA LINEK BIOLOGICKÉHO
ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH
SRÁŽKOVÝCH VOD VČETNĚ
ÚPRAVY JEDNÉ Z LINEK I NA
ČIŠTĚNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD,
ALE I ÚPRAVA A MĚŘENÍ
V KOPANINSKÉM POLDRU, KTERÝ
SLOUŽÍ K OCHRANĚ VODNÍCH
TOKŮ A OBCÍ POD LETIŠTĚM PŘI
PŘÍVALOVÝCH DEŠTÍCH,“ ŘÍKÁ
HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ JAN
ZEMAN.

K odmrazování letadel se používá
propylenglykol (1, 2 - propandiol).
Jednotlivé odmrazovací kapaliny se liší
koncentrací. Na pražském letišti se
v současné době používá pouze
typ I a II. V zimním období se letadla
ostříkají speciální tekutinou, aby
nenamrzala (odmrazovací kapalina I je
přibližně 80% vodný roztok, kapalina
II přibližně 50% roztok). Každý typ
roztoku se používá pro jiný rozsah
záporných teplot.
Čistírna kontaminovaných
srážkových vod čistí v zimním období
přiváděné kontaminované srážkové
vody při zachycení jejich celého
předpokládaného objemu
(odlehčení = 0). V letním období
bude po naplnění retenčních nádrží
srážková voda odváděna do retenčního
prostoru suchého kopaninského
poldru. Přívalové vody při takto
vysokém objemu i délce trvání srážky
mají již minimální znečištění.
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STŘEDOČESKÝ KRAJ, KNĚŽEVES

REKONSTRUKCE BIOLOGICKÉ LINKY ČISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD
SMP CZ

Společnost SMP CZ byla generálním dodavatelem rekonstrukce první biologické linky
čistírny odpadních vod Ruzyně sever, kterou prováděla pro investora Letiště Praha.
Stavba byla zahájena 29. července 2020 a úspěšné předání proběhlo koncem
února 2021. Významnými dodavateli technologické a elektro části byly společnosti
INZET a MPC System.

Stavba se nacházela na sever od
Letiště Václava Havla, v těsné blízkosti
vzletové a přistávací dráhy a obce
Kněževes. Tato čistírna odpadních vod
se až na pár detailů nikterak neliší
od klasických městských čistíren.
Jediným, ale podstatným rozdílem
je to, že zde dochází k čištění
velmi agresivních rozmrazovacích
směsí, které se používají v zimních
měsících pro postřik letadel a také na
příletovou/vzletovou dráhu.
Podstatnou část projektu proto
zahrnovala především rekonstrukce
zastaralé technologie v biologické
lince, jako jsou nádrže nitrifikace,
denitrifikace a oxidace
a v dosazovací a flotační nádrži a také
v čerpacích stanicích vratného kalu
či dmychárně. Veškerá technologie
se měnila kus za kus a s ní i dotčená
elektroinstalace.
INVESTOR:
Letiště Praha
ZHOTOVITEL:
SMP CZ
PROJEKTANT:
Jan Šinták – I.P.R.E.
DOBA REALIZACE:
červenec 2020 – únor 2021

Součástí zakázky byly sanační práce
na železobetonových konstrukcích
v nádržích biologické linky
a v dosazovací a flotační nádrži, které
byly prováděny vlastními kapacitami.

Všechny venkovní a nezakryté
nádrže, kterých se sanace týkala,
byly stěžejním bodem tohoto
projektu. Šlo zejména o dobu trvání
prací s ohledem na meteorologické
podmínky. Tyto obavy se nenaplnily
a sanační práce proběhly, až na pár
detailů, bez komplikací.

„

PRVNÍ ČÁST PROJEKTU,
DEMONTÁŽE TECHNOLOGIE
A SANAČNÍ PRÁCE, PROBĚHLY
BEZ VĚTŠÍCH PROBLÉMŮ. TY
SE OVŠEM OBJEVILY V DRUHÉ
ČÁSTI, KDY PŘEDEVŠÍM
DODAVATELÉ TECHNOLOGIE
HLÁSILI PROBLÉMY S DODÁNÍM
POTŘEBNÝCH KOMPONENTŮ
KVŮLI NEDOSTATKU PRACOVNÍCH
KAPACIT Z DŮVODU PANDEMIE
COVID 19. VŠE SE ALE
PODAŘILO ZDÁRNĚ VYŘEŠIT
A STAVBA BYLA ÚSPĚŠNĚ
DOKONČENA V PLÁNOVANÉM
TERMÍNU,“ ZAKONČUJE HLAVNÍ
STAVBYVEDOUCÍ PAVEL NEJDL.

Původní čerpadlo z nádrže nitrifikace
v biologické lince

Pohled na vypuštěné nádrže biologické linky,
kde se prováděly sanace betonových povrchů
a výměna původní technologie
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PLZEŇ

REKONSTRUKCE OBJEKTU ČERPACÍ STANICE
SUROVÉ VODY
SMP CZ

Společnost SMP CZ dokončila obnovu technologického vybavení objektu čerpací
stanice surové vody v areálu úpravny vody v Plzni včetně stavebních úprav, oprav,
výměny a sanace konstrukcí. Práce začaly v listopadu 2019 a dokončeny byly
začátkem prosince 2020 včetně zajištění dvou zkušebních provozů.

Areál vodárny se nachází Na Homolce
pod kopcem Slovany v Malostranské
ulici v Plzni. Surová voda se odebírá
z řeky Úhlavy přes hrubé a jemné
česle, na nichž dochází k odloučení
nejhrubších plovoucích a vznášejících
se nečistot. Úpravna vody zásobuje
cca dvě stě tisíc odběratelů.
Skupinový vodovod obsluhuje více
než třicet měst a obcí v okolí Plzně.
Za rok se zde vyrobí 13 milionů m3
vody, to by naplnilo skoro šest tisíc
padesátimetrových bazénů, jako
například v Plzni na Slovanech.
ČERPACÍ STANICE SUROVÉ VODY

INVESTOR: Vodárna Plzeň
ZHOTOVITEL: SMP CZ
PROJEKTANT: Vodohospodářský podnik
DOBA REALIZACE: listopad 2019 - únor 2021

Objekt čerpací stanice surové vody
tvoří betonová montovaná skeletová
konstrukce dvou bezvazníkových hal
(strojovny a česlovny) s mostovými
jeřáby. Obě haly jsou s rozporem 12 m
a o šířce polí 6 m. Ke strojovně je ze
strany přistaven objekt trafostanice
a ve vstupní části rozvodny nízké
a vysoké napětí. Ze strojovny vede

schodiště do 1. a 2. podzemního
podlaží, které tvoří stěny ze
železobetonu o tloušťce 950 mm
a strop o tloušťce 450 mm podepřený
sloupy. Pod česlovnou se nachází dvě
sací jímky.
Záměrem stavby byla kompletní
obnova technologie k čerpání surové
vody zahrnující čerpací techniku,
tlakové nádoby s kompresorem
a příslušenstvím, ruční armatury
a armatury se servopohony, veškeré
potrubní trasy, elektro instalace
včetně rozvoden a trafostanic,
vzduchotechniku a chlazení. Ze
stavební části byla nejvýznamnější
realizací nová konstrukce střechy.
Nové vystrojení je s regulací
čerpaného množství vody v rozsahu
standardního výkonu úpravny vody
350/550 l/s a maximálního čerpaného
množství 1 000 l/s při souběhu všech
šesti čerpadel.

PRŮBĚH REALIZACE
Stavební úpravy a technologická
část se prováděly ve dvou etapách
výstavby za zachování provozu
čerpací stanice. Zahájení výstavby
začalo odpojením a demontážemi
první poloviny čerpadel, bouráním
betonových bloků pod původními
čerpadly a demontáží potrubí
vedeného ze sacích jímek do
strojovny ve 2. podzemním podlaží.
Vyříznuly se prostupy o velikosti
1,4 x 1,4 m v síle stěny 1 m do sacích
jímek, kde se osadilo nové nerezové
sací potrubí. Poté se prostupy musely
vodotěsně utěsnit. K tomuto utěsnění
bylo využito několik sdružených
technických řešení. Vsazené potrubí
se provedlo s lemem, u nátoku
i výtoku se doplnily bobtnající pásy
z bentonitu a pro případ průsaku
vody jsou osazeny injektážní hadičky.
Doplnila se navrtávaná výztuž a vše
se zalilo samozhutnitelným betonem
s expanzními účinky. Na tento beton
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se vytvořila speciální receptura ve
spolupráci s firmou Beton Union.
U všech prostupů bylo nutné
koordinovat provedení s dodavatelem
technologické části K&K Technology.
V souběhu s prováděním prací na nové
technologické části se osazovaly nové
zámečnické konstrukce z pozinku
a nerezové oceli, jako například
jeřábová dráha ve 2. podzemním
podlaží, která slouží pro manipulaci
šesti čerpadel, kompletně nová
konstrukce schodiště až do
2. podzemního podlaží v kombinaci
pozinkovaného a nerezového
zábradlí. Ta byla od sebe oddělena
pryžovými podložkami tak, aby na
styku pozinku a nerezu nevznikal
galvanický článek a tím se nesnižovala
životnost dílů. Doplnily se nové
a repasované poklopy a žebříky.
V 1. nadzemním podlaží se osadily
dvě nové nerezové tlakové nádrže
včetně vystrojení o celkovém objemu
20 m3. Provedla se tam také montáž
elektrického kladkostroje, nových
oken, vzduchotechniky, světel, po
vyzrání betonové mazaniny se položila
keramická dlažba, lokálně se opravila
omítka a realizovala se kompletní
výmalba.

„

STŘECHA OBJEKTU MĚLA
BÝT DLE PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE POUZE ČÁSTEČNĚ
OPRAVENA. PO VIZUÁLNÍ
KONTROLE STÁVAJÍCÍHO
STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ JSME NECHALI
PROVÉST KONTROLNÍ SONDY
A VYHOTOVIT ODBORNÝ
POSUDEK. Z PROVEDENÉHO
PRŮZKUMU VYŠEL NAJEVO
PRŮSAK DO IZOLAČNÍCH
VRSTEV STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
Z DŮVODU PŘETÍŽENÍ
KONSTRUKCE. NA ZÁKLADĚ
ODBORNÉHO POSUDKU
ZPRACOVANÉHO FIRMOU DEK
JSME INVESTOROVI NAVRHLI
KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ VČETNĚ
NAVRŽENÍ A PROVEDENÍ
NOVÉ SKLADBY STŘEŠNÍ
KONSTRUKCE V CELÉ PLOŠE,“ ŘÍKÁ
STAVBYVEDOUCÍ LUKÁŠ KRÁLOVEC.

Venkovní trafostanice byly provedeny
s ochranným krytím proti vlhkosti
IP 61. Kobky pro nové trafostanice
jsou zhotoveny jako kompletně zděné
a uzavřené objekty a jsou opatřeny
osvětlením a větráním. Venkovní
práce na fasádě spočívaly v opravě
poškozených plastových lamelových
obkladů.

„

PŘI OPRAVĚ KABŘINCOVÉHO
SOKLU JSME INVESTOROVI
NAVRHLI KOMPLETNÍ OKOPÁNÍ,
VYSPRAVENÍ CEMENTOVOU
MALTOU A NATAŽENÍ
MARMOLITU,“ DOPLŇUJE LUKÁŠ
KRÁLOVEC. Kolem celé budovy
byl proveden nový okapový
chodník z betonových desek
500 x 500 x 50 mm včetně nových
obrub a dosypání ornice.

„

STAVBU JSME INVESTOROVI
PŘEDALI DVA DNY PŘED
SMLUVNÍM TERMÍNEM,
A TO 4. PROSINCE 2020. DÍKY
ORGANIZACI TÝMU VÝSTAVBY
SE CELOSVĚTOVÉ POSTIŽENÍ
KORONAVIREM PROJEVILO
JEN MINIMÁLNĚ. JEDNALO SE
ZEJMÉNA O DODÁVKU MATERIÁLU
Z NEREZU, POCHÁZEJÍCÍHO
Z ITÁLIE, KTERÝ ZDRŽEL VÝROBU
SBĚRNÉHO POTRUBÍ
DN 1000 MM. SPRÁVNOU
ORGANIZACÍ A ÚPRAVOU
HARMONOGRAMU SE POVEDLO
KONCOVÝ MILNÍK DODRŽET,“
UZAVÍRÁ LUKÁŠ KRÁLOVEC.

Stávající vnitřní betonové povrchy
(sloupy, stěny, stropy a podlahy
v 1. a 2. podzemním podlaží) se
důkladně očistily tlakovou vodou.
Provedly se sanační práce v rozsahu
2 090 m2 reprofilačními maltami,
adhezními můstky a injektáží výkvětů.
Nové betonové bloky a podlahy se
opatřily krystalizačním nátěrem.

INVESTOR:
Vodovody a kanalizace
ZHOTOVITEL:
Sdružení ARKO TECHNOLOGY a OHL ŽS
PROJEKTANT:
Sweco Hydroprojekt, divize Morava
DOBA REALIZACE:
červenec 2020 – červenec 2021
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2021
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OLOMOUCKÝ KRAJ, PŘEROV

REALIZACE KALOVÉ KONCOVKY ČISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD
ARKO TECHNOLOGY

ARKO TECHNOLOGY ve sdružení se společností OHL ŽS realizuje kalovou koncovkou
čistírny odpadních vod v Přerově. Stavba byla zahájena v červenci 2020 a její
dokončení je plánováno na červenec letošního roku

Hlavním cílem stavby je řešení
ekologického a ekonomicky
přijatelného nakládání s čistírenskými
kaly. Produkovaný kal bude po
realizaci stavby hygienizovaný
v souladu s vyhláškami o podmínkách
použití upravených kalů na
zemědělské půdě, o nakládání
s odpady a s biologicky rozložitelnými
odpady a o ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu
terénu.
Vymění se zastaralé technologie
a kalové hospodářství se doplní
o hygienizaci odvodněného kalu
sušením. Dosavadní produkce kalu
v čistírně odpadních vod zůstane po
dokončení realizace stavby zachována.
Nově se budou do čistírny odpadních
vod přivážet odvodněné kaly
produkované v čistírnách v Hranicích
na Moravě, Lipníku a Kojetíně.
Stavba je členěna standardně na
stavební a provozní soubory, přičemž
stavební soubory realizuje společnost
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OHL ŽS a provedení nové technologie
je v kompetenci ARKO TECHNOLOGY.
TECHNOLOGIE SUŠENÍ
Pro sušení kalu se využije stávající
objekt, kde se kal odvodňoval strojně
komorovými kalolisy. Po demontáži
všech zařízení kromě mostového
jeřábu projde budova rekonstrukcí.
Stavební úpravy umožní montáž
nového zařízení pro sušení kalu. Pro
umožnění jeho provozu dochází
k výstavbě nového objektu.
V 1. podzemním podlaží se umístí
zásobník na dovážené kaly
a v 1. nadzemním podlaží se
instalují dvě dekantační odstředivky,
energeticky i prostorově úsporné
odvodnění kalu.

„

ODVODNĚNÝ KAL
Z DEKANTAČNÍ ODSTŘEDIVKY SE
BUDE DOPRAVOVAT PŘÍMO DO
SUŠÁRNY NEBO ALTERNATIVNĚ
DO ZÁSOBNÍKU KALU, PŘÍPADNĚ

DO VENKOVNÍCH KONTEJNERŮ
S NOVĚ BUDOVANÝM
PŘÍSTŘEŠKEM. TYTO KONTEJNERY
SE BUDOU PLNIT AUTOMATICKY
SYSTÉMEM ŠNEKOVÝCH
DOPRAVNÍKŮ. K PROVOZU
SUŠICÍ LINKY SE BUDUJE DALŠÍ
NOVÝ OBJEKT BIOLOGICKÉHO
FILTRU, KTERÝ DOPLNÍ CHEMICKÉ
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO VZDUCHU.
Z DŮVODU ZRUŠENÍ OCELOVÝCH
HOMOGENIZAČNÍCH NÁDRŽÍ VE
STÁVAJÍCÍM ODVODNĚNÍ KALU
BYLO POTŘEBA ZVÝŠIT INTENZITU
MÍCHÁNÍ USKLADŇOVACÍ NÁDRŽE
PRO LEPŠÍ HOMOGENIZACI
PŘED ODVODNĚNÍM KALU.
TO SE PROVEDLO VÝMĚNOU
STÁVAJÍCÍHO MÍCHADLA ZA
DVĚ NOVÁ VČETNĚ NOVÉ
ELEKTROINSTALACE
A ZAŘAZENÍ DO SYSTÉMU
MĚŘENÍ A REGULACE
A AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU
ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH
PROCESŮ,“ VYSVĚTLUJE VEDOUCÍ
PROJEKTU RADOMÍR NEČAS.

Pro svůj provoz vyžaduje sušárna
topnou vodu. Tu zajišťují kogenerační
jednotka dodávající přebytky tepla,
které nevyužije provoz čistírny,
a nová kotelna. Stávající kogenerační
jednotka se vymění. Tepelný
systém nové jednotky se přizpůsobí
potřebnému tepelnému spádu tak,
aby ji bylo možné připojit do okruhu
s kotli v nové kotelně s novou
sušárnou. Nová kotelna bude
vybavena třemi kotli: dvěma
provozními na zemní plyn a jedním
rezervním na zemní plyn a na
náhradní palivo, bioplyn, které se jinak
spotřebovává v kogenerační jednotce.

„

PRŮBĚH STAVBY OVLIVŇUJÍ
NEJEN SOUČASNÁ ZDRAVOTNÍ
SITUACE, ALE I ZÁPLAVY, KTERÉ
V ŘÍJNU 2020 ZALILY CELÉ
STAVENIŠTĚ DO CCA 70 CM VÝŠKY
HLADINY ŘEKY BEČVY. DOŠLO
K ZATOPENÍ NOVĚ BUDOVANÝCH
OBJEKTŮ ZÁSOBNÍKU KALŮ,
SUŠÁRNY, STROJOVNY
USKLADŇOVACÍ NÁDRŽE VČETNĚ
KANCELÁŘSKÝCH, SKLADOVÝCH,
ŠATNOVÝCH A SOCIÁLNÍCH
KONTEJNERŮ ZAŘÍZENÍ
STAVENIŠTĚ,“ ŘÍKÁ RADOMÍR
NEČAS A UZAVÍRÁ:

„
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NEZANEDBATELNOU MĚROU
PRŮBĚH VÝSTAVBY OVLIVŇUJÍ
TAKÉ VÝKYVY POČASÍ, KTERÉ
S OHLEDEM NA BEZPEČNOST
PRÁCE NEUMOŽŇUJÍ V PLNÉM
ROZSAHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ
VE VENKOVNÍCH PROSTORECH,
A TO JAK NA LEŠENÍ, TAK I PŘI
MANIPULACÍCH S TRUBNÍM
MATERIÁLEM VE VÝKOPECH.
I PŘES TYTO PROBLÉMY JE NAŠÍ
SNAHOU DOKONČIT STAVBU VE
SMLUVNÍM TERMÍNU
A V POŽADOVANÉ KVALITĚ.“

Linka odvodnění kalu, která
zpracovává kal pouze z čistírny
odpadních vod v Přerově, poběží
současně s provozem linky sušení
kalu. Provoz technologie odvodnění
a sušení kalu bude probíhat
automaticky s občasným dozorem
obsluhy.

Montáž sušící linky

Přístavba odstředění kalu
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KARLOVARSKÝ KRAJ, ROTAVA

MODERNIZACE KŘIŽOVATKY
V ANENSKÉM ÚDOLÍ
SMP CZ

Společnost SMP CZ dokončila výstavbu nového mostu přes řeku Svatavu, který je
součástí modernizace křižovatky v Anenském údolí u Rotavy v Karlovarském kraji.

Most o délce 122,69 m a šikmosti
26,29° je třípolový monolitický
dvoutrám s horní mostovkou.

OBJEDNATEL:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského
kraje
DODAVATEL:
EUROVIA CS a SMP CZ
ZHOTOVITEL MOSTU:
SMP CZ
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY:
S.A.W. Consulting
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY:
SMP CZ
TECHNICKÝ DOZOR STAVBY:
DS engineering PLUS
DOBA REALIZACE:
srpen 2019 – prosinec 2020 (realizace mostu),
srpen 2021 (celková realizace)

Projekt řešil nevyhovující parametry
části silnice II/210 ze saského
Klingenthalu přes Kraslice směrem na
Sokolov po silnici III/21042. Křížení
těchto silnic v úzkém údolí, kde se
stékají horské říčky Svatava a Rotava,
neumožňovalo bezpečné odbočení
nejen pro osobní autodopravu, ale
především pro nákladní automobily
zásobující sklárnu AGC Flat Glass
Czech v nedalekém Oloví.
Z místních 480 m n. m. okolní kopce
prudce šplhají do úrovně 650 m n. m.
a dále až do 991 m n. m. směrem
ke Špičáku. Údolí řeky Svatavy
je geologickým zlomem v úpatí
Krušných hor.

„

PŘI ZAKLÁDÁNÍ OPĚRY 4
JSME NAVRTALI ZLOMOVOU
LINII GEOLOGICKÉ JEDNOTKY
SAXOTHURINGIKUM TVOŘENÉ
KRUŠNOHORSKÝM PLUTONEM
A DURYNSKO-VOGTLANDSKÝM
PALEOZOIKEM. LAICKY ŘEČENO
SE JEDNÁ O DVĚ RŮZNÉ HORNINY
ROZDÍLNÉHO STÁŘÍ, PŘIČEMŽ
KONTAKT JEDNOTLIVÝCH MASIVŮ
TVOŘÍ ZVĚTRALÉ HORNINY,
RESPEKTIVE NEVHODNÉ ZEMINY
– JÍLY,“ VYSVĚTLUJE VEDOUCÍ
PROJEKTU PETR CHOMICKÝ.
Problematické piloty se převrtaly
o tři metry. Povedlo se je bezpečně
založit do masivu krušnohorského
plutonu. Tím byl most založen
v definovatelných podmínkách.

„

NA ZÁKLADĚ VLASTNÍCH
ZKUŠENOSTÍ JSME NECHALI
OKOLÍ BUDOUCÍHO MOSTU
A ŘEKU SVATAVU PROHLÉDNOUT
DETEKTORY KOVU. V ŘECE
BYLO TOTIŽ V POSLEDNÍCH
LETECH NALEZENO NĚKOLIK
NEVYBUCHLÝCH LETECKÝCH
PUM. PŘILEHLOU ŽELEZNICI
A NÁDRAŽÍ ROTAVA NEBOLI
ROTHAU NA KONCI 2. SVĚTOVÉ
VÁLKY BOMBARDOVALA
SPOJENECKÁ VOJSKA. PŘI
HLUBINNÉM ZAKLÁDÁNÍ BY
NAVRTÁNÍ TAKOVÉTO PUMY BYLO
FATÁLNÍ,“ ŘÍKÁ PETR CHOMICKÝ.
Po přeložkách vedení nízkého napětí
400 V a vysokého napětí 22 kV se
v říjnu 2019 zahájily zemní a zakládací
práce na novém mostě.
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Celkem bylo provedeno 56 pilot
o průměru 900 mm na opěrách OP1,
OP4 a pilíři P2 a 28 mikropilot na
pilíři P3. Všechny stavební jámy byly
zapaženy štětovnicemi typu Larssen
s vnitřními rámy. Za použití čerpadel
se snižovala hladina spodní vody pro
zhotovení těsnicích a podkladních
betonů.
Postup spodní stavby byl plynule
proudový, tzn. od základů přes dříky
po úložné prahy a podložiskové
bločky OP4>P3>P2>OP1. Pro spodní
stavbu včetně pilot se použilo
1 236 m3 betonu.
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„

PRO SKRUŽ 35 M DLOUHÉHO
STŘEDNÍHO POLE NOSNÉ
KONSTRUKCE PŘES ŘEKU SVATAVU
JSME SPOLEČNĚ S PROJEKČNÍ
PODPOROU KOLEGŮ TOMÁŠE
HAVELKY, HONZY HORÁKA
A MARCELA ZOUFÁLKA NAVRHLI
A ZABERANILI DVAKRÁT PĚT TRUB
O PRŮMĚRU 1 000 MM A O DÉLCE
4 000 MM A DVAKRÁT DVA PÁRY
SVAŘENÝCH ŠTĚTOVNIC TYPU
LARSSEN. TY SE DODATEČNĚ
PŘEVRTALY, ZABETONOVALY
A ZAVAŘILY 20 MM PLECHEM.
TOTO ŘEŠENÍ SE UKÁZALO PRO
MONTÁŽ TĚŽKÉ SKRUŽE JAKO
STABILNÍ A PLNĚ FUNKČNÍ,“
VYSVĚTLUJE PETR CHOMICKÝ.
Stavby jsou především o lidech

Na krajní pole se vzhledem v relativně
malé výšce mostu nad terénem
použila prostorová skruž. Pro bednění
trámů a nosné konstrukce se nechaly
vyrobit vazníkové ramenáty šesti typů.
Montáž ramenátů byla jako obvykle
náročná na geometrii, a tedy i na
měření – v našem případě vzhledem
k daným parametrům dvojnásob.
Trámy nosné konstrukce mají rozdílný
poloměr (levý trám má 426,95 m,
pravý trám 421,4 m), k tomu se přidala
proměnná šířka mostu, kdy je na opěře
OP4 šířka 8 885 mm a na opěře OP1
26 050 mm.
Práce na skružích, bednění a vyztužení
nosné konstrukce trvaly bezmála čtyři
měsíce.

Montáž ramenátů pro nosnou konstrukci
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„

DNE 27. ČERVENCE 2020
JSME S POŽEHNÁNÍM MÍSTNÍHO
ŘÍMSKOKATOLICKÉHO KNĚZE
PETERA FOŘTA MOSTOVKU V DOBĚ
OD 7:00 DO 23:30 VYBETONOVALI,“
ŘÍKÁ PETR CHOMICKÝ A DOPLŇUJE:
PO PROVEDENÍ IZOLACÍ JSME
PRO ZJEDNODUŠENÍ
A URYCHLENÍ STAVBY VYUŽILI
KOUZLO LÍCNÍCH ŘÍMSOVÝCH
PREFABRIKÁTŮ A TÍM JSME PO
OSAZENÍ DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ
A DOKONČENÍ IZOLAČNÍHO
SOUVRSTVÍ S OBRUSNOU VRSTVOU
DODRŽELI TERMÍNOVÝ MILNÍK
STAVBY, KTERÝM BYL 9. LISTOPAD
2020. PROVIZORNÍ PŘELOŽKY
KOMUNIKACÍ A TROJSMĚRNÝ
KYVADLOVÝ PROVOZ PO DOBU
VÝSTAVBY MOSTU BYLY PRO
ZIMNÍ OBDOBÍ A S TÍM SPOJENOU
ZIMNÍ ÚDRŽBU NEMYSLITELNÉ.“

„

Do 18. prosince 2020 se dokončily
přídlažby svahových kuželů, revizní
schodiště, zlikvidoval se veškerý
stavební odpad a odstěhovalo se
zařízení staveniště.

„

STAVBY JSOU PŘEDEVŠÍM
O LIDECH. KROMĚ NAŠICH
VÝBORNÝCH TESAŘŮ A ŽELEZÁŘŮ
MÁME V NAŠEM STŘEDISKU
OD ÚNORA 2020 KOLEGYNI
KLÁRU PUDILOVOU, MISTROVOU
PŮVODNĚ ZAMĚŘENOU NA
POZEMNÍ STAVBY. ENERGICKOU,
SVĚDOMITOU, LOAJÁLNÍ
A CÍLEVĚDOMOU TECHNIČKU
S NADHLEDEM A ZÁPALEM PRO
VĚC. ZA POSLEDNÍ ROKY JSEM SE
NĚKOLIKRÁT PŘESVĚDČIL
O TOM, ŽE ŽENY DO STAVEBNICTVÍ
PROSTĚ PATŘÍ,“ UZAVÍRÁ PETR
CHOMICKÝ.

Klára Pudilová
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ÚSTECKÝ KRAJ, LUBENEC

REALIZACE DÁLNIČNÍHO MOSTU
NA OBCHVATU LUBENCE
SMP CZ

Společnost SMP CZ realizuje rozhodující část prací na stavbě dálničního mostu
na obchvatu obce Lubenec. Práce provádí pro objednatele SWIETELSKY stavební.

Jedná se o 133,1 m dlouhý dálniční
most – tedy o dva mosty vedle sebe,
každý o čtyřech polích –
s dvoutrámovou nosnou konstrukcí
z předpjatého betonu. Spodní stavba
je železobetonová, postavená na
velkoprůměrových pilotách. Délka
nosné konstrukce je 121,6 m, výška
mostu je 12,6 m a šířka mostu mezi
zábradlím je 13 m.

„

INVESTOR:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
OBJEDNATEL:
SWIETELSKY stavební
ZHOTOVITEL:
SMP CZ
PROJEKTANT:
RDS, TUBES
DOBA REALIZACE:
leden 2019 - srpen 2021

PRÁCE JSME ZAHÁJILI
V ÚNORU 2019 HLUBINNÝM
ZAKLÁDÁNÍM. SAMOTNÉ PRÁCE
PROBÍHALY STANDARDNĚ, ALE
MUSELI JSME JE NĚKOLIKRÁT
PŘERUŠIT. NEJDŘÍVE KVŮLI
PŘELOŽCE PLYNU, JEHOŽ TRASA
VEDLA PŘES ZÁKLAD PILÍŘE 2
A NOVÁ POD NÁSYPEM PRO
OPĚRU OP 1. TEPRVE PO
PROVEDENÍ PŘELOŽKY BYLO
MOŽNÉ ZAPAŽIT A ZALOŽIT
PILÍŘ 2. PO AKTUALIZACI
GEOTECHNICKÉHO POSOUZENÍ
ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ POD
KONSOLIDAČNÍMI NÁSYPY POD
OBĚMA OPĚRAMI DOŠLO KE
ZMĚNĚ PROJEKTU ZALOŽENÍ

NÁSYPŮ, COŽ PŘINESLO DALŠÍ
ZDRŽENÍ. PO GEOTECHNICKÉM
POSOUZENÍ ZALOŽENÍ MEZIBÁREK
SKRUŽE BYLO ROZHODNUTO
O POTŘEBĚ ZŘÍDIT POD NIMI
DOČASNÉ PILOTY. ZALOŽENÍ TAK
BYLO DOKONČENO AŽ V ÚNORU
2020,“ VYSVĚTLUJE HLAVNÍ
STAVBYVEDOUCÍ MARTIN NOŽIČKA.

Monolitickou železobetonovou
spodní stavbu tvoří svislé pilíře
osmiúhelníkového průřezu
postavené na jednoduchých
základech a masivní opěry. Práce na
těchto konstrukcích probíhaly bez
problémů za použití osvědčených
technologií.

V letošním roce na mostě probíhají dokončovací práce
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„

BĚHEM DOKONČOVÁNÍ
SPODNÍ STAVBY JSME SE MOHLI
VRHNOUT NA BUDOVÁNÍ
NOSNÉ KONSTRUKCE. V ZADÁNÍ
SE POČÍTALO S BETONÁŽÍ
VE ČTYŘECH TAKTECH. PO
ZVÁŽENÍ JSME SE ROZHODLI
BETONOVAT CELOU NOSNOU
KONSTRUKCI NARÁZ. NOSNÁ
KONSTRUKCE BYLA BEDNĚNA
POMOCÍ DŘEVĚNÝCH RAMENÁTŮ
POBITÝCH PALUBKAMI, KTERÉ
BYLY ULOŽENÉ NA NOSNÍCÍCH
PODPÍRANÝCH SKRUŽÍ
Z MATERIÁLU PIŽMO. BÁRKY
SKRUŽE STÁLY NA ZÁKLADECH
SPODNÍ STAVBY A NA DOČASNÝCH
PILOTÁCH. SKRUŽ A JEJÍ MONTÁŽ
DODÁVALA SMP CZ,“
DOPLŇUJE MARTIN NOŽIČKA.
Montáž skruže, bednění, měkké
výztuže a předpětí (dodávané firmou
FREYSSINET CS) jedné mostovky
trvala necelé tři měsíce. Každá
z nosných konstrukcí obsahuje téměř
1 200 m3 betonu. Beton dodávala
firma TBG z betonárek v Karlových
Varech a v Žatci.

„

DÍKY SVĚDOMITÉ PŘÍPRAVĚ
ORGANIZACE STAVBY, TECHNIKY,
PŘÍSTUPŮ, ODPOVĚDNÉ PRÁCI
VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH A TAKÉ
DÍKY ŠTĚSTÍ PROBĚHLA BETONÁŽ
PRVNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
24. DUBNA 2020 BEZ PROBLÉMŮ
S KVALITNÍM VÝSLEDKEM ZA
22 HODIN,“ DODÁVÁ MARTIN
NOŽIČKA. Druhá nosná konstrukce
s využitím zkušeností, materiálu
bednění i podpěrné skruže z první
nosné konstrukce byla stejným
způsobem zabetonována 31. července
2020.

„

DO KONCE ROKU 2020 JSME
DOHOTOVILI SPODNÍ STAVBU,
OSADILI DILATAČNÍ ZÁVĚRY,
PROVEDLI IZOLACI NA NOSNÉ
KONSTRUKCI VČETNĚ OCHRANY
LITÝM ASFALTEM A ODVODNĚNÍ
MOSTU, ŘÍMSY, ZÁBRADLÍ,
LOŽNOU VRSTVU VOZOVKY
A ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKU. V ROCE
2021 BUDEME PROVÁDĚT DLAŽBY,
MONTOVAT SVODIDLA A DĚLAT
DALŠÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE.
VŠE MÁ BÝT HOTOVO DO SRPNA
2021,“ UZAVÍRÁ MARTIN
NOŽIČKA.

„

PLÁNOVÁNÍ BETONÁŽE
BYLO PŘÍJEMNÝM ÚKOLEM, KE
KTERÉMU PŘISTOUPILI VŠICHNI
ZÚČASTNĚNÍ S MAXIMÁLNÍM
RESPEKTEM,“ ŘÍKÁ MARTIN
NOŽIČKA. Doba betonáže byla
naplánována na cca 24 hodin.
Z tohoto důvodu bylo nutné připravit
střídání kompletní posádky,
a to jak po směnách, tak i během
dvanáctihodinových směn. Pro
kompletní obsazení dělníky, techniky
servisem, laboratoří a podobně
bylo zapotřebí téměř sedmdesát
pracovníků.
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Betonáž nosné konstrukce a ošetřování čerstvého betonu

INVESTOR:
Trenčínský kraj
ZHOTOVITEL:
SMS
PROJEKTANT:
Amberg Engineerign Slovakia
DOBA REALIZACE:
srpen 2019 - prosinec 2021

41

42

SLOVENSKO, POVAŽSKÁ BYSTRICA

REKONSTRUKCE SILNICE
A MOSTNÍCH OBJEKTŮ
SMS

Společnost SMS prováděla pro Trenčínský kraj rekonstrukci silnice II/517 a mostních
objektů v Považské Bystrici. Nejvýznamnější z nich je most Orlové, který tvoří estakádu
nad místní komunikací, železnicí, řekou Váh a vážskou kaskádou.

Předmětem rekonstrukce silnice
II/517 byl úsek od jejího křížení se
silnicí II/507 po konec intravilánu
Považské Bystrice. Silnice je důležitou
spojnicí měst Považská Bystrica
a Rajec.
Při stavebních úpravách
vozovky se vyměnily obrusní
a ložní vrstvy odfrézováním do
hloubky 90 mm a provedla se
rekonstrukceautobusových zálivů
z důvodu vysokého zatížení městskou
hromadnou dopravou. V místě zálivů
se vybudovala betonová vozovka
a pro zvýšení bezpečnosti chodců
na přechodech se realizovalo
výstražné LED osvětlení s napájením
na fotovoltaický panel se snímačem
přítomnosti chodců. Na přechodu
pro chodce, v km 1,040, se provedla
světelná signalizace. V tomto úseku
se upravily příkopy do normou
požadovaného stavu, zrekonstruovaly
se stávající propusti, vyměnila se
svodidla a zábradlí a v celém úseku se
vyměnilo svislé a vodorovné dopravní
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značení.
Kromě obnovy silnice společnost SMS
rekonstruovala také tři mostní objekty:
Mostní objekt o celkové délce
281 m, který se sestává ze čtyřech
oblouků a jedné, páté klenby,
postavený v roce 1935, propojuje
Považskou Bystricu s městskou
částí Orlová, ve výšce 12 m
překračuje řeku Váh, polní cestu
a cyklostezku.
Komunikace vedená na mostě je
dvoupruhová 6 m široká obousměrná
s 2,5procentním příčným sklonem.
Předmětem rekonstrukce byla
kompletní reprofilace spodní stavby
– dvou opěr a čtyř pilířů – a nosné
konstrukce, které předcházelo
odstranění zdegradovaného betonu
otryskáním pískem nebo vodním
proudem. Povrch mostu
byl kompletně rekonstruován
a proveden nový vyrovnávací beton,
římsy, asfalty, dvanáct mostních
závěrů, svodidla, zábradlí a veřejné
osvětlení. Zároveň se vybouralo

a nově provedlo tzv. vložené pole –
celkem tři kusy, které se nacházejí
z části nad podpěrami, v místě pilířů.
Betonové oblouky v pátém poli byly
zesíleny karbonovou tkaninou. Po
ukončení prací na mostním objektu
se v plném rozsahu v části silnice
II/517 zrekonstruovala křižovatka.

Rekonstrukce mostu

Pohled z dronu na rekosntrukci mostu

Čtyřpolový betonový trámový
most, který se nachází jen 200 m
od mostu v Orlové.
Délka mostu je 95 m, výška 7,8 m.
Silnice na mostě je tvořená
jednosměrným dvoupruhem..
Rekonstrukce spočívala v kompletní
reprofilaci spodní stavby a nosné
konstrukce, výměně mostního svršku
a mostních ložisek – elastomerů při
postupném zdvižení jednotlivých čtyř
polí nosné konstrukce, kterou tvoří
v příčném řezu sedm předpjatých
nosníků. Po kompletní výměně ložisek
a demontáži skruže se provedl na
nosné konstrukci vyrovnávací beton,
římsy a kompletní bezpečnostní
vybavení, jejich součástí je také
protidotyková zábrana a štít nad
elektrifikovanou železniční tratí.

Rekonstrukce mostu – zavěšené lešení

Mostní svršek se vyboural až na
nosnou konstrukci. Spodní část
mostu byla otryskána pískováním
a provedena kompletní reprofilace
s následným sjednocujícím nátěrem.
Klenbový most převádí silnici
II/517 a okružní křižovatku přes
potok Mošteník.
V místě mostu je trasa silnice
II/517 vedená částečně po okružní
křižovatce a jejích ramenech. Jedná se
o jednopolovou konstrukci s rozpětím
6,4 m tvořenou parabolickou
železobetonovou klenbou o výšce
3 m a o šířce mostu cca 160 m.

Rekonstrukce mostu – pole č. 3

Trhliny na klenbě nosné konstrukce
se nejprve otrýskaly pískováním a
následně sanovaly. Na začátku a konci
mostu se vybourala a nově vybudovala
mostní římsa. Vyměnilo se zábradlí
a upravila se spodní stavba vyplněním
spár v čelech opor kamenného
oblouku cementovou maltou.
Následně se kamenem vydláždila
v délce pěti metrů vtoková
a výtoková část potoka Mošteník.
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STŘEDOČESKÝ KRAJ, HVĚZDONICE

DODÁVKA HŘEBENOVÝCH MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ
WP PRO DÁLNICI D1
OK TŘEBESTOVICE

Společnost OK Třebestovice dokončila na podzim 2020 dodávku hřebenových
mostních závěrů Freyssinet WP pro modernizaci dálnice D1 v úseku
Mirošovice–Hvězdonice, která vede přes řeku Sázavu, železniční trať a místní
komunikace. Dodávka zahrnovala čtyři hřebenové mostní závěry typu WP300
pro celkový posun 300 mm.

Nosnou konstrukci mostu tvoří
v každém směru dálnice předpjatý
monolitický dvoutrám o výšce 4 m.
Most byl postaven v roce 1977 a nelze
opominout jeho stavitele Vladimíra
Brejchu, úzce spjatého s SMP CZ.
V zadávací dokumentaci modernizace
dálnice byly původně navrženy
lamelové mostní závěry. Ty tvoří
krajové profily ukotvené v kapsách
na nosné konstrukci a závěrné
zídce a středové profily uložené
kluzně na roznášecích traverzách.
Tyto komponenty vyžadují po dobu
životnosti mostních závěrů kontrolu
a případné opravy či výměny.
Šířka dilatační spáry mezi nosnou
konstrukcí a závěrnou zídkou byla
v původním stavu cca 30 cm a kvůli
celkové výšce neumožňovala kontrolu
mostních závěrů ani jakékoli práce
zespodu. Vzhledem k tomu, že stav
stávajících závěrných zídek byl
vyhodnocen jako dobrý bez nutnosti
SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2021

jejich časově (a finančně) nákladného
bourání a nahrazování novými
zídkami, byla společnost
OK Třebestovice oslovena s poptávkou
mostních závěrů, které by bylo možné
udržovat z prostoru vozovky a nikoli
z prostoru v opěře.
Hřebenové mostní závěry jsou tvořeny
dvojicí hřebenových desek uložených
konzolově proti sobě. V inovovaném
řešení jsou hřebenové desky uloženy
na podkladní konstrukci, která slouží
k usnadnění montáže, napojení izolace
a uchycení odvodnění a bednicích
plechů. Toto řešení neobsahuje žádné
kluzné či vymezovací součásti, které
by bylo nutné udržovat. Jedinou
součástí s životností menší než vlastní
mostní závěry je systém odvodnění.
Ten je však vyměnitelný z prostoru
vozovky po sejmutí hřebenových
desek. Výměnu odvodnění je možné
provádět po etapách za částečného
omezení dopravy.

„

HŘEBENOVÉ MOSTNÍ ZÁVĚRY
JSOU TAKÉ PROKAZATELNĚ
ZÁVĚRY SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ.
DÍKY TĚMTO TECHNICKÝM
VÝHODÁM JSME VE SPOLUPRÁCI
SE ZHOTOVITELEM STAVBY
A ROVNĚŽ NA ZÁKLADĚ
DOPORUČENÍ TECHNICKÉHO
DOZORU STAVBY ZÍSKALI OD
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
POTŘEBNÉ POVOLENÍ PRO ZMĚNU
DRUHU MOSTNÍHO ZÁVĚRU
Z LAMELOVÉHO NA HŘEBENOVÝ,“
ŘÍKÁ MAREK VACHTL Z ÚSEKU
TECHNICKÉ SKUPINY
OK TŘEBESTOVICE.

Vlastní realizace probíhala ve dvou
etapách v návaznosti na stavební
etapy modernizace. V první etapě
byly osazeny mostní závěry na
pravém mostě ve směru na Brno. Po
provedení vozovek byl v srpnu 2020
veškerý provoz dálnice D1 převeden
na pravý most a následovala realizace
na levém mostě. Vlastní osazení
mostních závěrů proběhlo v říjnu
2020 a provoz na dálnici byl plně
obnoven v listopadu 2020. Použilo se
opět řešení s podkladní konstrukcí.
Díky ní je vyloučen dříve používaný
přímopojížděný betonový přechodový
proužek. Všechny mostní závěry se
osadily vcelku a vozovkové souvrství
se dotáhlo až k hřebenovým prvkům.
Most nemá žádný servisní chodník,
revizní otvory pro čištění odvodnění
tak musely být zřízeny přímo v krycím
dilatačním plechu betonového
svodidla.
V návaznosti na připravovanou
aktualizaci technických
a kvalitativních podmínek TP86
a TKP23 Ministerstva dopravy
dopravy, které pro dálnice a silnice
I. třídy počítají s požadavkem na
únavovou životnost mostních závěrů
50 let, bylo současně s realizací
zakázky rozhodnuto
o provedení průkazní zkoušky.
Vzorek konstrukce hřebenových
závěrů WP s podkladní konstrukcí
byl v externí zkušebně Technického
a zkušebního ústavu Praha vystaven
zatížení dle evropského předpisu
EAD 120109-00-0107. Zkouška byla
ukončena dne 21. prosince 2020
s vyhovujícím výsledkem; konstrukce
mostního závěru ani jeho kotvení
nevykázaly během zkoušky žádné
změny a vyhovují kategorii životnosti
4, tj. 50 let. Jde o první mostní závěr
s posunem větším než 100 mm,
který má takto vysokou životnost
prokázánu.

Nově ověřené parametry se zanesou
do certifikátu výrobku, díky čemuž
odpadne často dlouhý schvalovací
proces u investora. S hřebenovými
mostními závěry bude také
možné oficiálně počítat v soutěžích
o veřejné zakázky, což přináší na
poli mostních závěrů se sníženou
hlučností značnou výhodu.

INVESTOR:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
OBJEDNATEL:
EUROVIA CS
ZHOTOVITEL MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ:
OK Třebestovice
PROJEKTANT:
PUDIS
DOBA REALIZACE:
červenec 2020 (pravý most)
říjen 2020 (levý most)

Mostní závěry
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PRAHA 8 – KARLÍN

REALIZACE REZIDENČNÍHO PROJEKTU
DVA DOMY
PRŮMSTAV

Společnost PRŮMSTAV realizuje DVA DOMY, prémiový rezidenční projekt z dílny
investora KARLÍN GROUP a Biskupství královéhradeckého. Autory návrhu jsou
mezinárodně uznávaní architekti ze slovinského studia Bevk Perovič Arhitekti. Tento
výjimečný projekt nabídne celkem 112 prostorných a dispozičně zajímavých bytů,
včetně duplexů, střešního penthousu a velkorysých obchodních prostor. DVA DOMY
vznikají v srdci živé pražské čtvrti Karlín, v Křižíkově ulici, poblíž Karlínského náměstí
a kousek od stanice metra Křižíkova.
Rezidenci tvoří dva domy. Jeden
dům je orientován do ulice Křižíkova,
druhý poskytne výhledy do parku
a na vrch Vítkov. DVA DOMY nabídnou
celkem 112 prostorných moderních
bytů od útulných 1+kk a 2+kk až
po rodinné 3+kk nebo velkorysé
dvoupatrové duplexy a výjimečný
střešní penthouse. Byty jsou navrženy
ve vysokém standardu, většina
disponuje balkony nebo terasami.

INVESTOR: RODBO
ZHOTOVITEL: PRŮMSTAV
PROJEKTANT: Jiran a partner architekti
DOBA REALIZACE: říjen 2020 – říjen 2022

Budova je koncipována tak, aby
snoubila funkci pro bydlení ve vyšších
podlažích s prostory pro obchody
v parteru. Ve třech podzemních
podlažích budou garáže, technické
místnosti a prostor pro odpadky.
V přízemí budou komerční jednotky
předělené veřejně přístupným
severojižně orientovaným lobby, které
umožní průchod skrze objekt.
Ve 2. nadzemním podlaží jsou
plánovány byty s centrálním atriem

a přístupnou zelenou střechou.
Ve 3. podlaží se objekt rozdělí
směrem do ulice na severní věž „City“
a směrem do parku na jižní věž
„Park“. Obě tyto věže jsou navrženy
jako devítipodlažní, směrem nahoru
jsou podlaží ustupující pro dosažení
efektivnějšího oslunění v prostoru
atria.
Dominantou budovy bude cihelná
oblouková stěna situovaná podél jižní
hrany objektu.
Materiálové řešení je rozdílné pro
vnější plášť budovy směrem do ulice
a pro dvorní fasádu a fasádu směrem
do parku. Na fasádě do ulice bude pro
obvodové konstrukce podél uliční čáry
použit keramický obklad.
Pomocí materiálového a výškového
řešení vznikne při pohledu z ulice
dojem dvou samostatných menších

celků, které jsou v souladu
s historickým členěním okolních
budov.
Východní strana objektu bude
obložena keramickými/cihelnými
pásky s pevným rastrem fasády, který
umocní pilastry v horizontálním
i vertikálním směru. Druhá část
objektu, vnímaná jako druhý
samostatný celek, bude obložena
keramickými/cihelnými pásky,
vertikální pásy mezi okny budou
mít půdorysný tvar trojúhelníku
a horizontálně budou předěleny
římsami. Toto materiálové provedení
bude ukončeno o podlaží níže než
u druhého objektu a bude ustupovat
směrem do vnitrobloku. Ustoupená
patra budou mít fasádu spíše
nevýraznou, a bude zde proto
použita světlá fasádní omítka.
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PERSONÁLNÍ STATISTIKY SKUPINY SMP

PROJEKT DIGITALIZACE 2021

POČET ZAMĚSTNANCŮ DLE SPOLEČNOSTÍ

POČET HODIN DLE TYPU VZDĚLÁVÁNÍ

celkem 998

Vedení Skupiny SMP přichází s digitalizačním plánem
pro rok 2021, na jehož vzniku se bude podílet řada
našich kolegyň a kolegů ze skupiny.
A co se tedy plánuje? Rok 2021 bude ve Skupině SMP ve
znamení přechodu do cloudových nástrojů Microsoft O365
a jejich plného a efektivního využití v interní i externí
spolupráci. Konkrétními projekty chceme zlepšit vybrané
procesy stavební výroby a podpůrných služeb. Všechny nové
aplikace budou přístupné z mobilních zařízení.
NA PROJEKTECH NYNÍ PRACUJEME V TÝMECH,
KDE JSOU PRO ZOHLEDNĚNÍ SVÝCH POŽADAVKŮ
ZASTOUPENY VŠECHNY SPOLEČNOSTI SKUPINY,“ ŘÍKÁ
MANAŽERKA PRO DIGITALIZACI IVANA KROŠOVÁ.

„

V prvním pololetí plánujeme spustit nový intranet, dostupný
všem společnostem naší skupiny, který by měl v moderním
designu Microsoft SharePoint Online z jednoho místa přinášet
klíčové informace o dění ve skupině, zpřístupnit klíčové
informace a dokumenty.
Pro stavby budeme implementovat systém pro řízení
dokumentů, který umožní sdílet dokumenty se všemi
partnery projektu, a zefektivní tak spolupráci v týmech.
V oblasti podpůrných služeb byla schválena také řada dílčích
projektů, které by měly snížit administrativní náročnost
některých procesů. HR oddělení připravuje implementaci
digitálního vzdělávacího e-learningového systému UP!, který
využívají i ostatní společnosti Skupiny VINCI.

Portál pro zaměstnance by měl zjednodušit přístup
k personálním informacím a umožnit převedení řady agend
do digitální podoby včetně workflow. V oblasti financí chceme
například zjednodušit schvalování faktur, vytěžovat faktury
došlé a zefektivnit také reporting a vykazování pomocí
nástrojů Business Inteligence.

„

ARKO TECHNOLOGY

42

CIZÍ JAZYKY

5 569

FREYSSINET CS

48

BOZP

2 960

OK Třebestovice

56

TECHNICKÁ ŠKOLENÍ

2 821

PREFA PRO

43

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

390

PRŮMSTAV

152

ADMINISTRATIVA

154

SMP CZ

531

MANAŽERSKÉ TECHNIKY

124

SMS

85

VIA STRUCTURE

41

VE DRUHÉ POLOVINĚ TOHOTO ROKU CHCEME
PROVÉST KOMPLEXNĚJŠÍ ANALÝZU STAVEBNÍCH
PROCESŮ A VYTIPOVAT SI DLE PRIORIT DALŠÍ OBLASTI,
KTERÉ SE BUDOU DIGITALIZOVAT V NÁSLEDUJÍCÍM
ROCE,“ VYSVĚTLUJE IVANA KROŠOVÁ.

22

ETIKA

VZDĚLÁVÁNÍ
INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ
POČET PROŠKOLENÝCH HODIN

1 859 000 Kč
12 040

Akční plán jsme připravili také pro oblasti Building
Information Modeling (BIM), týká se zvýšení povědomí
o možnostech BIM, rozšířit chceme také tým vyškolených
a vybavených odborníků BIM v jednotlivých společnostech
či divizích tak, abychom byli připraveni implementovat první
pilotní projekty.
Jsme si vědomi, že při přechodu na digitální způsob práce je
nutné brát ohledy na možnosti a různé schopnosti jednotlivců
učit se a přizpůsobovat se novým technologiím a získávat tzv.
digitální kompetence. Je to veliká výzva a my se jí budeme
tento i další rok v oblasti školení i IT podpory plně věnovat.

ŽENY A MUŽI

TYPY PRACOVNÍCH SMLUV
SMLOUVY NA DOBU NEURČITOU

857

ŽENY

201

SMLOUVY NA DOBU URČITOU

120

MUŽI

797

SMLOUVY NA DOBU STUDIA

21
Zdroj: HR reporting VINCI k 31. 12. 2020
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JSME PRŮVODCI NA CESTĚ
K ZOTAVENÍ DUŠE,

ŘÍKÁ ALEŠ LANG Z OBECNĚ PROSPĚNÉ SPOLEČNOSTI BONA
Organizace BONA, která sídlí
v pražských Bohnicích, přináší
podporu lidem s duševním
onemocněním na jejich cestě
k soběstačnosti, sebevědomí,
a hlavně plnohodnotnému životu.
Prostřednictvím sociálních služeb
se věnují zejména oblastem
zaměstnávání, bydlení a podpoře
v běžné komunitě. Tématem
spolupráce jsou například rozvoj
a udržení sociálních kontaktů,
volnočasové aktivity, péče o sebe
sama nebo otázky finančního
zabezpečení. Snaží se, aby lidé
s duševní nemocí opět našli své
místo ve společnosti a nebyli jen
pasivními příjemci péče, ale stali
se aktivními v rozhodování o svém
životě.
Aleši, kdo jsou vašimi klienty
a s jakými potížemi přicházejí
nejčastěji?
Velmi zjednodušeně jsou našimi klienty
lidé, kteří přicházejí buď po hospitalizaci
z psychiatrické nemocnice, nebo
ti, které trápí duševní onemocnění.
V obou případech mnohdy začínáme
od začátku, neboť po dlouhodobé
hospitalizaci se u těchto lidí vytratí
většina sociálních a pracovních návyků,
v případě rozvoje duševního onemocnění
přicházejí o schopnost zvládat běžné
denní povinnosti. Proto jim pomáháme
nastavit denní režim, snažíme se s nimi
navázat nebo obnovit sociální kontakty,
které kvůli nemoci mnohdy ztratili.
Společně hledáme nové každodenní cíle.
Podporujeme je v nalezení vhodného
zaměstnání (případně nabízíme
práci v našich sociálních podnicích),
pomáháme jim řešit situace, se kterými
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si nevědí rady. Navazujeme je na
psychoterapeutické služby, velmi často
pomáháme řešit dluhy.
Co ovlivňuje naše duševní zdraví? Jak
o něj můžeme pečovat?
Duševní zdraví je ovlivňováno vším
kolem nás. Rodinnými vztahy, vztahy
v zaměstnání a samotnou prací, která by
nás měla bavit a uspokojovat,
a zároveň bychom měli mít jasné
hranice v osobním životě. Duševní zdraví
pozitivně ovlivňuje také kvalitní
a dostatečný spánek. Naopak nadměrné
užívání alkoholu duševní zdraví zhoršuje.
Určitě jste už slyšeli: nenoste si práci
domů, ve volném čase neseďte doma,
jděte ven do přírody, buďte v kontaktu
s přáteli (což v dnešní covidové době
zní spíše jako provokace), jezte zdravě,
najděte si čas na svou rodinu nebo své
záliby.
Ve své odpovědi neříkám nic nového, ale
spousta podobných návodů a rad pro
upevnění zdraví, zvlášť toho duševního,
skutečně platí a je dobré jim naslouchat.
Avšak kolik z nás se zastaví, zamyslí se
a opravdu něco ve svém fungování
v životě změní?
Zásadní je zde prevence. Je dobré začít
dříve, třeba malými kroky, než se bude
hasit velký požár. Poté jde všechno
obtížněji.

O duševním zdraví se hovoří
čím dál více. Mění se dle vás
vnímání duševních nemocí laickou
veřejností?
Je dobře, že se o duševním zdraví
více hovoří. Je otázkou, zda je to
skutečně tím, že se nad svým
duševním zdravím lidé více zamýšlejí,
nebo tím, že téma duševního zdraví
dostává více prostoru díky probíhající
reformě psychiatrické péče v České
republice. Každopádně pochybuji,
že se mění vnímání duševních
nemocí laickou veřejností. Lidé
s duševním onemocněním jsou stále
stigmatizováni.
Když se ještě před pár lety
hovořilo o duševních potížích,
naskočila v hlavě téměř jejich
synonyma – Opava nebo Bohnice.
Mění se dnes tento způsob
institucionální léčby, případně
objevují se nějaké alternativy?
Jak jsem zmínil, již několik
let probíhá v České republice
reforma psychiatrické péče. Velmi
zjednodušeně to znamená přesun
části lůžkové péče z velkých léčebných
ústavů do menších oddělení
všeobecných nemocnic, a hlavně
do komunitní sociálně-zdravotní
péče. Představte si například, že při
zhoršeném zdravotním stavu vás
nepoveze sanitka do velké spádové
psychiatrické nemocnice na okraji
města, v některých regionech do
jiného města, ale pomůže vám
regionální multidisciplinární tým,
který může rychlým a individuálním
přístupem hospitalizaci předejít nebo
ji zásadně zkrátit. Tento tým tvoří
sociální pracovníci, psychologové,
psychiatři, zdravotní sestry a působí
v daném regionu nejčastěji se
spádovostí okolo 100 000 obyvatel.

Pokud srovnáte způsoby léčby
v České republice se světovými
trendy, jak si stojíme?
Stojíme si dobře. Co se týče nových
trendů, můžeme se srovnávat
s kteroukoliv vyspělou zemí. V dnešní
době není problém jezdit na stáže do
zahraničí, přivážet know-how
a zavádět nové přístupy. Když však
porovnáme možnosti systémů, naše
dlouhodobá velká lůžková zařízení
neumožňují individuální přístup
a plné informované rozhodování
pacienta. Je dobře, že v rámci reformy
probíhají změny i v těchto zařízeních,
vznikají transformační plány, daleko
více dochází k intenzivní spolupráci
s komunitními službami.
Snažíte se přispět ke změně ve
způsobu léčby? Jakým směrem se
ubíráte?
Vzhledem k tomu, že naše organizace
BONA funguje již 20 let, i my jsme
se rozhodli pro jistou transformaci.
Po vzoru zahraničních partnerů se
ve svých službách snažíme o změnu
přístupu k lidem – klientům, které
podporujeme. Mluvím o přístupu
recovery – zotavení. Pečující a
diktující přístup měníme na podporu
a zplnomocnění. Je důležité, aby se
člověk mohl rozhodnout sám. K tomu
potřebuje informace a dostatečnou
komunikaci. Jeden z hlavních principů
tohoto přístupu je fakt, že každý sám
zná svůj stav, své prožívání (například
nemoci), své touhy a obavy nejlépe.
Klienty plně respektujeme.
Máte v oblasti duševního zdraví
sen, který byste chtěli zhmotnit?
Ano mám. Jeden z mých snů je
realizovat v Praze tzv. recovery house.
Jedná se o zařízení, které podporuje
proces zotavení a funguje na principu
společného sdílení zkušeností
a objevování způsobů, jak zvládat své
obtíže. Inspiraci nám dal italský Terst,
který je v oblasti deinstitucionalizace

a tvorby sítě komunitních služeb
názorným mezinárodním příkladem.
Jedná se o komunitu lidí, kteří
společně plánují a určují chod
daného domu. Na základě vzájemné
komunikace a společného
rozhodování si objednávají služby
odborníků v oblasti duševního zdraví.
Odborníci jsou zde opravdu pouze
v podpůrné roli. Zásadní je rovněž
zapojení rodinných příslušníků, přátel
či různých podporovatelů. Zařízení by
bylo součástí systému péče o duševní
zdraví.
V tuto chvíli máme inspiraci, mnoho
sdílených zkušeností a odbornou
podporu ze zahraničí. Máme také
mnoho klientů čekajících na tyto
inovativní formy podpory. Hledáme
jen vhodnou nemovitost a zdroj
financování tohoto pilotního
projektu.

Nadace VINCI v České republice
podpořila organizaci BONA
částkou 90 000 Kč na pořízení
automobilu pro práci v terénu.
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Praha-Hodkovičky
DOKONČENÍ BYTOVÉ EKOREZIDENCE
Stavba bytového komplexu o třech domech
v Praze-Hodkovičkách byla zahájena převzetím
staveniště v červnu 2019 a dokončena a zkolaudována
v prosinci 2020. Součástí stavby bylo vybudování
veřejně přístupných účelových komunikací a parkovišť,
retenční nádrže a odlučovače ropných látek, veřejného
osvětlení, oplocení a připojení stavby na sítě technické
infrastruktury. Celkem se jednalo o 160 bytů dispozic
1+kk až 4+kk s prostornými terasami či balkony v sedmi
nadzemních podlažích.

„

VZHLEDEM K MÍRNÉ ZIMĚ NA PŘELOMU
ROKŮ 2019 A 2020, KVALITATIVNÍMU
A ODBORNÉMU KNOW-HOW DODAVATELŮ
A BEZ NADSÁZKY MIMOŘÁDNÉMU ÚSILÍ
VŠECH ČLENŮ PŘÍPRAVNÉHO A REALIZAČNÍHO
TÝMU SPOLEČNOSTI PRŮMSTAV SE PODAŘILO
STAVBU DOKONČIT O VÍCE NEŽ DVA MĚSÍCE DŘÍVE,“
ŘÍKÁ HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ PAVEL JANDA A DODÁVÁ:
TENTO VÝSLEDEK POVAŽUJI ZA OPRAVDU
OBDIVUHODNÝ A VŠEM KOLEGŮM VYJADŘUJI TOUTO CESTOU SVŮJ RESPEKT. “

„

INVESTOR: EKOSPOL
ZHOTOVITEL: PRŮMSTAV
DOBA REALIZACE: červen 2019 – prosinec 2020

