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Při jarním přezkoumání rozpočtu jsme
zjistili, jaké jsou naše slabé, ale i silné
stránky a všichni manažeři na sebe vzali
velké závazky.
První ze závazků, platný na všech
úrovních, je BEZPEČNOST. Opakujeme to
samozřejmě neustále, ale začátek roku
nám bohužel připomněl, že je třeba,
abychom byli nekompromisní.
ŠKOLENÍ je dalším velkým závazkem, který
nám pomůže dosáhnout cílů stanovených
v oblasti kvality, produktivity a efektivity.

Stavebná sezóna trvá na Slovensku už viac ako tri mesiace –
výroba asfaltov na západnom Slovensku sa začala na konci
februára. Východ sa pridal o tri týždne. Po dobrom začiatku
však potrebujeme ďalšie úspechy. A nič by nás nemalo zastaviť,
ak robíme svoju prácu najlepšie, ako vieme, vraví v rozhovore
generálny riaditeľ COLASu na Slovensku Philippe Corbel.
Na závěr NÁBOR. Musíme přijímat další
budoucí zaměstnance COLASu. Množství
nasmlouvané práce je uspokojivé,
každopádně lepší než v minulém roce. To
by nám mělo umožnit posílit naše týmy
na všech úrovních: strojní operátoři ve
spolupráci s Finišerskou akademií, ale
také mladí stavbyvedoucí, kteří z COLASu
udělají jednoho z nejlepší aktérů na trhu
v České republice.
Dobrou sezónu 2017 všem.
Eric Biguet
regionální ředitel COLASu pro Českou
republiku a Slovensko

A new season 2017 for COLAS
in the Czech Republic and Slovakia
The winter 2016–2017 is already behind us. The beginning of the year was punctuated by
safety training, maintenance of our industrial sites, repair and preparation of our equipment
for a new season. But also, the beginning of the year is synonymous with commitments: to be
better, more efficient, better quality but also and above all to satisfy our customers.
The spring budget review made it possible to identify our shortcomings, but also our strengths,
and each manager took a strong commitment.
The first of the commitments and this at all levels is SAFETY. Of course, we repeat it unceasingly,
but unfortunately the beginning of the year reminded us again that it was necessary to yield
nothing and uncompromising…
TRAINING is also another STRONG commitment, in order to achieve the goals we have set for
quality, productivity and efficiency.
Finally, RECRUITMENT. We must recruit the future women and men of COLAS. The level of activities
is correct, and in any case better than last year. This will enable us to strengthen our teams at all
levels: the operators with the PAVER Academy in CZ, but also the young foremen and construction
managers who will make COLAS one of the best actors of construction in the area.
Happy season 2017.
Eric Biguet
Area Manager Czech Republic and Slovakia

Stalo sa v prvom polroku niečo nečakané,
čo sa týka nových projektov?
Nepredvídané veci sa neudiali. Počas zimy
a zjari je verejný sektor takmer na nule.
Tento rok sa sústreďujeme rovnako na
klientov z verejnej aj súkromnej sféry.
Očakáva sa, že samosprávne kraje po
celom Slovensku vypíšu súťaže na opravy
ciest. Vo výstavbe diaľnic sa naopak nedá
očakávať veľa nových súťaží. Dúfame, že
časť zazmluvnenej práce bude pokračovať
aj v roku 2018. V súkromnej sfére
počítame so značným množstvom zákaziek
dokonca aj na východnom Slovensku – pri
budovaní ciest, kladení asfaltov a ďalších
prác v exteriéri pre privátnych investorov.
Tento rok by mal rozhodne prevýšiť úroveň
vlaňajška. Západnému Slovensku sa darí
veľmi dobre.
Slovenský COLAS vyhral dôležitú súťaž
na práce pre štvrtú automobilku, ktorá
prichádza do krajiny, Jaguar Land Rover.
V akom stave je táto zákazka?
Vyhrali sme prvú časť súťaže a máme
dobrú šancu zazmluvniť aj zvyšok prác,
aby bola celá zákazka v našej réžii. Zatiaľ
sme zmobilizovali naše zdroje z firiem ISK
aj CESTY NITRA. Chceme mať na mieste
špeciálny projektový tím, nezávislý od
štruktúry týchto dvoch spoločností. Pevne
dúfame, že pri Nitre sa stretne skvelá
skupina ľudí, oddaná projektu.
Budeme tu pracovať na dielach typických
pre COLAS, teda spevnených plochách,
parkoviskách a podobne?
Áno, stavebné práce v exteriéri, všetko, čo

je mimo budov automobilky. Zemné práce,
inžinierske siete, samozrejme cesty v areáli
a napokon plot.
Zozačiatku roka sa našim zamestnancom
prihodilo niekoľko dopravných nehôd. Čo
by ste chceli odkázať tým kolegom, ktorí
denne šoférujú vozidlo?
Sú prípady, keď nemusíme riadiť auto
a pritom riskovať. Na dlhé vzdialenosti
býva výhodné ísť vlakom. Počas jazdy
autom potrebujeme byť disciplinovaní
a sústrediť sa na cestu, nepozerať
do mobilu na správy alebo facebook.
Na pracovisku je nutné, aby bolo dobré
pripravené, aby sme mali správne
nástroje, urobili potrebné opatrenia
v súvislosti s robotníkmi, opatrili stavbu
dopravnými značkami a podobne. Aj
počas každodennej činnosti musíme
dodržiavať pravidlá. Nehody sa môžu stať
kedykoľvek a komukoľvek, nielen tým
druhým.
Ako sa javí tento rok z hľadiska
investícií?
Snažíme sa investovať na Slovensku
pravidelne každý rok. Hlavným projektom
roka bude rekonštrukcia obaľovacej
súpravy Cabaj pri Nitre. Pôvodnú sme
odstránili a novú ukončíme už čoskoro.
Ktoré ďalšie tohtoročné projekty
považujete za ťažiskové?
Napríklad zákazku od Slovenskej správy
ciest v Banskobystrickom kraji, kde
obnovíme mosty na cestách I. triedy.
A v Českej republike sa pripravuje

výnimočný projekt spolupráce s českými
kolegami na opravovanom úseku 20
diaľnice D1, kde by sme mali tiež hlavne
opravovať mostné objekty. Začali sme aj
renováciu Mierového námestia v Trenčíne.
Často sa hovorí, že mladí ľudia sa
nezaujímajú o prácu v stavebníctve.
Čo vy na to?
Ide o dôležitú tému. Áno, prilákať ľudí
nie je ľahké – na všetkých úrovniach.
A ešte ťažšie je získať ľudí, ktorí sú mimo
stavebníctva. Ďalšia vec je udržať si ich.
Snažíme sa predstavovať COLAS ako
modernú firmu. Pravdaže, nie každý rád
pracuje pod holým nebom, ale práca
v stavebníctve je zaujímavá. V našom
zamestnaní je možný osobný rozvoj, dôraz
kladieme na školenia, správame sa eticky.
Začali sme pracovať s mladými ľuďmi,
lebo cítime ich nedostatok v robotníckych
profesiách. Naďalej vedieme dialóg aj
s univerzitami a školami, ukazujeme sa ako
tí, čo ponúkajú zaujímavé príležitosti.
Always looking ahead: In an interview,
Slovakia’s general manager of COLAS
Philippe Corbel says a much bigger amount
of work for private clients than last year is
coming our way in eastern Slovakia. The
western regions are still doing very well.
We have won a job for the fourth carmaker
coming to Slovakia, Jaguar Land Rover.
A major investment this year will be the
reconstruction of HAMP in Cabaj, near
Nitra. A special cooperation is coming up
in Czechia, where we were enrolled for
working at the reconstructed highway D1, in
cooperation with our Czech colleagues.
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Centralizujeme nákup, ako káže COPERNIC
Český i slovenský COLAS sa približujú k centralizácii
nákupných procesov a spolupráci s lokálnymi
dodávateľmi tam, kde je to výhodné.

O zelené louce a kopání základů
Nastavení na začátku zabere hodně
času, ale je to pro mne velká výzva,
říká Milan SRŠEŇ, nový manažer
nákupu. V COLASu pracuje od ledna
2017. Dlouho působil ve společnosti Skanska, naposledy jako ředitel
nákupu. Obdobnou pozici zastával
od roku 2007 ve firmě Telefónica O2.
Ke změně ho prý zlákalo také budování centrálního nákupu doslova
na zelené louce.
Jaká je současná situace?
V této chvíli se nákup dělá hodně
decentralizovaně, každá oblast podle
svých zvyklostí, někde i s desítkami
lokálních dodavatelů. Centrální nákup

zastřeší ty strategické oblasti, kde to
dává smysl. Hlavní myšlenky? Nekouskovat věci tam, kde je možné je
propojit. Využít sílu firmy a postupovat společně a s nadhledem. Najít pro
každou oblast vlastní scénář, vybírat
ty nejlepší možné dodavatele v rámci
celého COLASu a s nimi pak uzavírat
rámcové smlouvy.
Jak postupujete při budování základů centrálního nákupu?
Nejvíc času zabírá mapování situace
a diskuze s těmi, kteří o nákupu něco
vědí a mají k tomu co říct. Nejde o direktivní nařízení ve stylu „odteď musíš
tak a tak.“ Spíš se všemi mluvím, ptám

COUPA určí právomoci
V slovenskom COLASe sa pokračuje
smerom k štandardizácii v duchu
systému COPERNIC, hovorí manažér
nákupu Ľuboš MARIŇÁK.
Čím žijete v súčasnosti?
Hľadáme optimálny model fungovania. Budúcnosť je zrejme v hierarchickom usporiadaní. Na centrálnu úroveň

skupiny COLAS nadviažu krajiny,
v každej by mal pôsobiť riaditeľ nákupu a komoditní nákupcovia. Lokálni
nákupcovia budú bližšie k stavbám.
Majú to tak CESTY NITRA, s ďalším
kolegom sa počíta pre projekt Jaguar
Land Rover.
Aké nástroje by vám mali pomôcť?
Nástrojom na využívanie a schvaľovanie nákupného procesu sa stane
modul COUPA (čítaj „kupa“), čo v slovenčine celkom ide dokopy s nákupom. V module bude presne určené,
aká je právomoc stavby, lokálnych či
komoditných nákupcov.
Čo už máte úspešne za sebou?
Centralizovali sme strategický nákup
komodít, napríklad všetky materiály pre naše obaľovacie súpravy
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se, co je pro ně důležité a pak společně nacházíme řešení s hodnotou.
Už máte konkrétní výsledky a na čem
nyní pracujete?
Došlo k vylepšení podmínek nákupu
PHM, revidujeme oblast operativního
leasingu vozidel, uzavřeli jsme rámcovou smlouvu na dodávky betonu
pro celý COLAS. Nadefinovali jsme
strategické oblasti nákupu, každá
z nich má odpovědného zástupce
divize. Společně již připravujeme tendry na vybrané oblasti. Jsme zapojeni
v projektu implementace nákupního
modulu COUPA a spolupracujeme při
zavádění systému pro správu a archivaci dokumentů (DMS).

elektřina a plyn. Nelze opomenout
ani služby, tedy telekomunikace, nakládání s odpady, operativní leasing
vozidel, kancelářské potřeby, kopírky.
Kdy je lepší nechat jednotlivé oblasti
a divize, ať si nákupy řeší samy?
Určitě drobné nákupy, kdy je třeba
něco zajistit okamžitě. Každá oblast je
specifická; někde je nedostatek dodavatelů, jinde řešíme třeba technické
specifikace.

Co nás stojí nejvíc peněz?
Jedná se hlavně o strategické materiály, tedy asfalty, kamenivo, přísady, beton. Pak je tu ohromná oblast dopravy,
opravy strojů a komodity jako PHM,

a betonárky, operatívny lízing áut,
pohonné hmoty, telekomunikačné
služby a tiež realizovanie investícií
sa objednáva z Košíc. Cieľom sú
rámcové zmluvy, kde sa dá vyrokovať
určitá zľava. COPERNIC stanovuje,
že rámcové zmluvy a obchodné
podmienky by mali byť v COUPA.
Následne si aj stavby môžu objednať
služby a materiál od schváleného
dodávateľa s rámcovou zmluvou, ak
je suma za položku pod schváleným
limitom. Nákupcom tak odpadne
bežná operatíva malých objednávok.
Dá sa hovoriť o slovensko-českej
spolupráci?
Sme s kolegom Sršňom v úzkom

kontakte, je možné, že spoločné
objednávanie služieb, napríklad telekomunikačných alebo lízingových,
by bolo reálne výhodné. Zhodli sme
sa, že doteraz chýbalo presnejšie
metodické riadenie z Francúzska. Už
na jún sa však plánuje celoskupinový
seminár o nákupe.

Stroje COLAS musí být
jako ze škatulky
Mrzí mě a zároveň jsem rozhořčen, v jakém stavu jsou často
naše stroje a vozový park, říká generální ředitel Tomáš Krones.
A zároveň nerozumím, proč se takhle chováme k tomu, co nám
vydělává peníze.
Hlavní problém? Zaměstnanci se dost
často ke svěřeným strojům a osobním
i užitkovým vozům chovají macešsky.
Existují samozřejmě výjimky, některé stroje
mají vlastní posádku celou sezonu, ale
na jiných se lidé střídají, a právě tam je
situace nejhorší.
„Někteří kolegové nedělají pravidelnou
denní údržbu, nestarají se o to, aby
po skončení směny byla veškerá
mechanizace čistá. Když se nedodržují
základní pravidla běžné údržby a čištění,
následná větší oprava nás stojí mnohem
víc peněz a také mechanici potřebují
na očištění stroje před opravou mnohem
víc času,“ říká Tomáš Krones.
Vůbec nejbolestivější je situace u finišerů;
ty jsou jedním ze zásadních zdrojů našich

příjmů a zároveň jsou nejnáročnější, co
se týče náhradních dílů, údržby a vůbec
celkových nákladů. Aby svou práci dělaly
kvalitně, musí být seřízené a servisované.
A bohužel právě to, jak se ke stroji či
vozidlu chová jeho posádka, ovlivní to, jak
finančně náročný bude servis.
„Stroje reprezentují naši firmu i nás
samotné: Na stavbách tak musí být
na první pohled vidět, že máme techniku
i vozový park čisté a udržované, že jsme
COLAS a ne parta amatérů,“ dodává
generální ředitel. O všechna zařízení
je třeba se pravidelně starat; náklady
na čištění se samozřejmě proplácí, ať už
jde o vysávání nebo myčku, ale v první
řadě je třeba, aby si to řidiči a posádky
stojů vzali za své. Špinavá skla, zablácená

Po skončení směny je zkrátka třeba stroj očistit, protože v momentě, kdy do druhého dne zaschne
„balená“, se dá odstranit už jedině dlátem a kladivem. Když se údržba neprovádí pravidelně anebo
dokonce vůbec, dopadne to takto. A když se bavíme o opravách finišeru, nejde o opravy za deset
tisíc, ale o částky v řádu statisíců.

zrcátka a všudypřítomný prach navíc
mají vliv i na bezpečnost provozu.
Každý musí začít sám u sebe. Netýká se
to samozřejmě všech; jsou stroje a auta,
která jsou v pořádku, ale o to naléhavější
pak je otázka, proč to někde jde a někde
ne? Chovejme se ohleduplně jeden
vůči druhému, všímejme si svého okolí
a starejme se o naši techniku.
Bez strojů svou práci zkrátka nedokážeme,
a čistá kancelář, auto nebo kabina jsou
prvními místy, kam ráno vstoupíme. Ruku
na srdce: těšili byste se do práce, kdybyste
měli nasednout do něčeho takového, jako
vidíte na fotografiích?
Máme stroje, k nimž se posádky chovají šetrně
a hezky. Víme, že to jde a víme, že je to jen
o lidech. Příkladem jsou obvykle dvě stejná
vozidla z jedné oblasti, kdy jedno je v pořádku
a druhé skýtá žalostný pohled.

Aké čísla za ostatné obdobie máte
k dispozícii?
Silný rok 2015 nám na Slovensku
priniesol účasť v 71 tendroch. Ušetrili sme 2,4 milióna eur, čo je 10,5 %
oproti predpokladanému rozpočtu.
Vlani sme boli v 34 súťažiach a došlo
k úspore 650 tisíc eur, čo je 8,7 %
z predpokladanej sumy.

Centralized procurement – a goal: Procurement processes in Czech and
Slovak COLAS are being standardized with the goal of effectiveness in
mind. Contracts with commodity suppliers (fuel, telecoms, concrete and
so on) will be made for an entire country, while individual sites will
cooperate with small, local suppliers. COUPA system will contain all
contracts and guide all other purchasing agenda.

Nejsložitější situace je u strojů či vozů, v nichž
se střídá více lidí. O jejich údržbu by tak mělo
být postaráno lépe než jinde, ale opak je
pravdou – ve výsledku se o ně nestará nikdo
a každý spoléhá na ostatní.

COLAS machinery must be spick-and-span: The state of our machinery as well as of the car
fleet speaks volumes about the company and, furthermore, has negative effect on traffic safety.
Therefore, the general manager appeals to each and every one to take thorough care of an
entrusted machine or a car.
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do 120-metrového priepustu, vybudovali
cca 18 tisíc m² parkovacích plôch,
dažďovú a splaškovú kanalizáciu aj
protipožiarny systém. Boli sme zodpovední
aj za zakladanie a montáž samotných
hál – akurát železobetónový skelet
si klient kúpil inde,“ hovorí dlhoročný
COLASák. „S konštrukciami sme potom
priamo nepracovali až do roku 2013, keď
došlo k personálnym zmenám v kysackej
Prefe. Prišlo s nimi aj know-how, ktoré ISK
využili hneď v nasledujúci rok pri dvoch
montovaných halách pri obci Buzica južne
od Košíc. V ďalších rokoch nasledovalo
niekoľko skeletov pre rôznych investorov
na východnom a strednom Slovensku.“

Približne takto sa to začalo. Veľká železobetónová konštrukcia haly pri obci Buzica neďaleko maďarských hraníc, ktorou COLAS prostredníctvom
Inžinierskych stavieb vstúpil v roku 2014 na trh zhotoviteľov tohto typu stavieb.

Doba železobetónová
Budovanie železobetónových konštrukcií pre klientov z priemyselnej
a obchodnej sféry prežíva dnes v COLASe dobré obdobie. Ide predovšetkým
o výsledok našich dlhoročných skúseností a úsilia o vysokú kvalitu aj pri
nových typoch prác. O aktuálnej situácii v tejto sfére výroby nám porozprával
hlavný stavbyvedúci v závode Inžinierskych stavieb (ISK) zameranom
na mosty a betónové konštrukcie, Miroslav Timko.
V minulom čísle sme vám priblížili
súčasnosť prevádzky Prefa na výrobu
betónových prefabrikátov v Kysaku, ako
i príklad spolupráce so spoločnosťou
Lidl, pre ktorú sme sa pri výstavbe
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prefabrikovaných skeletov stali
dodávateľom s pozitívnym ohlasom.
Miroslav Timko je v ISK dosť dlho
na to, aby porozprával aj o histórii tejto
produkcie.

Začiatok je kľúčový
Skúsenosti naznačujú, že zákazníci dnes
uprednostňujú väčšie železobetónové
skelety hál pred oceľovými. Jedným
z dôvodov je fakt, že montovanie haly zo
železobetónovej konštrukcie je oproti
oceľovej rýchlejšie. Odpadá zváranie
či veľké množstvo skrutkových spojov.
Navyše, oceľová hala si žiada drahé
protipožiarne nátery.
Miroslav Timko podčiarkuje, že zo
všetkého najdôležitejší je pri stavbe
skeletu začiatok stavby – teda fáza, pri
ktorej pracuje geodet. Stavenisko má
byť bezpodmienečne dobre pripravené.
Napríklad podložie musí bez problémov

uniesť nielen pohyb kamiónových
návesov, ktoré na stavbu dovážajú
prefabrikované prvky, ale aj ťažké
žeriavy, ktoré skladajú konštrukciu
postupne do výšky. „Stĺpy sa montujú buď
do monolitických alebo prefabrikovaných
kalichov. Inou, modernejšou možnosťou,
ktorú na Slovensko priniesol Lidl, sú
kotvy Peikko fínskej výroby. Montovanie
do nich je menej prácne, veľmi rýchle
a spoľahlivé,“ vysvetľuje na margo
technologických riešení ukotvenia stĺpov
skúsený mostár, ktorý podľa vlastných slov
našiel v posledných rokoch veľkú záľubu
v montážach skeletov.

teda veľmi malá,“ hovorí M. Timko. Práve
jemu prislúcha na stavbe jej riadenie.
„Vtip je v tom, aby sme nechali privážať
prvky na stavbu v takom poradí, v akom
sú potrebné, takže potrebujeme uplatniť
logistický princíp dodávky just-in-time,“
prezrádza jeden zo základných princípov.
K tomu treba prirátať obrovský časový
tlak, ktorý sa v dnešnej rýchlej dobe stal
prakticky štandardom. „Dosť často sa
ocitáme v takej situácii, že na jednom
konci budúcej haly sa ešte len vŕtajú pilóty
do zeme, v strede betónujeme zakladanie
častí skeletu a na opačnom konci haly už
skladáme jednotlivé prvky dohromady.“

Bez spoľahlivých dodávateľov žeriavov
sa nezaobídeme. Silný časový tlak
je už prakticky štandard.
Takmer hodinárska práca
Geodet na začiatku preberá prvky
zakladania stavby. Ide o veľmi presnú
prácu pri zememeračskej aj samotnej
realizačnej fáze. Postavenie stĺpu sa
pomocou žeriavov musí vykonať polohovo
a výškovo presne. „Aj odchýlku o 2
centimetre by bolo vidieť. Pri následných
stĺpoch by sa nerovné umiestnenie zase
len nabaľovalo a skladačka by nesedela
dohromady. Tolerancia pri skladaní haly je

Realizácia konštrukcie predajne Lidl v Tvrdošíne na Orave v roku
2016. Niekedy sú potrebné väčšie, inokedy menšie žeriavy.

Nečakané okolnosti
Svoje zohráva aj skutočnosť, že projektanti
často vypracúvajú projekt na poslednú
chvíľu, keďže okrem stavebnej časti musia
pamätať aj na vybavenie haly podľa
rôznych noriem. A pritom nesmú na nič
zabudnúť. „Platí, že čím je hala väčšia,
tým je dôležitejší dôraz na logistiku
dovážaných prvkov. Vtedy prakticky platí
just-in-time v reálnom čase, dokonca
niekedy až na minútu presne. Nie je

Miroslav Timko. Ako dlhoročný mostár dnes rád
riadi aj montáže železobetónových skeletov.

„Prvýkrát sme s dvoma obrovskými
skeletmi prišli do kontaktu na stavbe
nových výrobných hál pre Whirlpool
v Poprade. Bola to komplexná
zákazka. Prekladali sme vodný tok
náš COLAS 7
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Rastúca „kostra“ predajne Lidl v Moldave nad Bodvou. Nesmú sa vyskytovať problémy
s podložím, práca geodeta tu musí byť mimoriadne presná.

totiž možné priviesť na stavbu priveľa
prvkov, v tom prípade by sme sa nevedeli
s ťažkými strojmi pohnúť.“
Financie sa dajú už vo fáze prípravy
ušetriť aj tým, že nadrozmernú prepravu
objednávame v spolupráci s oddelením
dopravy. „No aj tak musíme byť pripravení
na nečakané okolnosti. Napríklad sa môže
stať, že kamióny, ktorých očakávame
napríklad šesť a v určitom poradí, prídu
v inom poradí a niektoré prípadne až
na druhý deň. A obzvlášť pred nadrozmerné
prvky platí, že na stavbu musia prísť
vtedy, keď to potrebujeme,“ komentuje
stavbyvedúci.

potrebujeme väčšiu žeriavovú techniku.“
Menšie žeriavy sú výhodnejšie
na prenájom ako tie väčšie, práca na nich
však prirodzene trvá dlhšie. Musia sa
častejšie fyzicky presúvať ku každému
prvku. Prácu treba rozvrhnúť aj tak, aby sa
neprestavovali často. Na jedno nastavenie
tak môžu vykonať čo najviac úkonov
podobného typu.
Nastávajú aj situácie, kde je výhodnejšie
použiť dva menšie žeriavy ako jeden väčší.
„Môže sa to stať aj pri nadrozmerných
prvkoch. Dva žeriavy ČKD AD 20 s nimi
pracujú každý na opačnej strane bremena.
Pri štandardnej zručnosti žeriavnikov

Časti haly bývajú v rôznych momentoch
v rôznom stupni rozpracovanosti.
Žeriavy ako alfa a omega
Keďže ISK momentálne nedisponujú
žeriavmi, tieto mechanizmy treba na stavby
na krátky čas prenajímať. Práve žeriavy
sú pritom alfou a omegou montáže ŽBK.
„Dávame si jednak pozor, aby neboli
naddimenzované, na druhej strane však
The age of reinforced concrete: The ISK
company’s agency specialised on bridges
and concrete structures is calling it a day
in terms of building reinforced concrete
frames for industrial and retail clients. Chief
site-manager of the agency, Miroslav Timko,
is managing the projects for Lidl retail chain
and other important clients. Detailed geodesic
accuracy and building exactness is vital when
putting together the frame. Logistic principle
just-in-time are necessary for coordination of
supplies and movement of big vehicles and
other mechanisms on the site. Especially
of importance is the rational and flexible
deployment of cranes.
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sa s veľkým prvkom dá elegantne
manipulovať a dosahujeme aj lepšiu
presnosť za kratší čas.“ No sú aj okolnosti,
keď si s malými žeriavmi nevystačíme.

Detail konštrukcie Lidla v Moldave. Jednotlivé diely
majú byť poskladané bez najmenších odchýlok.

Treba dodať, že práve dodávatelia
žeriavovej techniky musia byť overení,
spoľahliví. „Ak by žeriav nečakane
skolaboval, vzniknutý časový sklz by sme
už nemuseli do konca realizácie stavby
vôbec dobehnúť,“ podčiarkuje Miroslav
Timko.
Popri Spišskej Novej Vsi boli pre
spoločnosť Lidl vlani zmontované
železobetónové skelety pre predajne
v Moldave nad Bodvou neďaleko Košíc
a v Tvrdošíne na Hornej Orave. V Spišskej
Novej Vsi postavili ISK skelet aj pre
obchodné centrum NEO Zóna. V Púchove
sa stavalo v areáli priamo pre výrobcu
pneumatík Continental. Aktuálne sa
púšťajú do prístavby obchodného centra
Tulip v Martine a čaká ich aj práca na hale
pre japonskú spoločnosť Minebea, ktorá
v Košiciach čoskoro začne stavať závod pre
vyše 1 100 zamestnancov. „Pokračuje aj
spolupráca s Lidlom a aktívne pripravujeme
ponuky na veľa ďalších skeletov,“
optimisticky uzatvára Miroslav Timko.

Obchodné centrum NEO Zóna v Spišskej Novej Vsi. Je dobré, ak dodávka materiálu a pohyb
vozidiel a mechanizmov pri výstavbe prefabrikovaného skeletu rešpektuje pravidlá
logistického princípu just-in-time.

Most Generála Pattona tvoří dva těsně přiléhající mosty, jejichž technické parametry jsou téměř stejné: délka 226,995 m, celková šířka obou mostů
31,5 m, šířka mezi obrubami 8 metrů a výška nad terénem 13,8 metru. Chodníky mají šíři 4,25 metru, zábradlí je ocelové o výšce 1 m.

V dubnu začala rekonstrukce
mostu Generála Pattona v Plzni
Letos na jaře v Plzni odstartovala již dlouho připravovaná rekonstrukce
mostu Generála Pattona. Z celkových nákladů zhruba 140 milionů Kč zaplatí
Ředitelství silnic a dálnic 105 milionů, zbytek půjde z rozpočtu druhého
investora, města Plzně.
Investoři zvažovali několik variant
oprav, od čisté sanace přes rozsáhlejší
rekonstrukce až po výstavbu nových
konstrukcí. Ačkoli podle ŘSD patří stav
mostu k nejhorším na silnicích první třídy

v Plzeňském kraji, diagnostické zkoušky
nakonec ukázaly, že na tom není tak zle, jak
se předpokládalo. Oprava bude zahrnovat
kompletní sanaci spodní stavby i nosné
konstrukce, novou vyrovnávací spřaženou

desku a výstavbu tramvajových tratí.
Součástí bude i rekonstrukce chodníků
společně s vybudováním cyklostezky,
obnova schodišť, přeložky sítí a trakčního
vedení i nové osvětlení.
náš COLAS 9
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Na dobovém snímku je zřejmé, jak se výstavba v minulosti
liší od současnosti. Původní originální tesařské práce
„na klíč“ dnes nahradily systémové prvky a tesařina
v bednění představuje jen pouhý zlomek.

Rekonstrukce se protáhne na dva roky
Most Generála Pattona jsou vlastně
dva mosty těsně vedle sebe, kdy každý
z nich bude rekonstruován během jedné
stavební sezony, vysvětluje vedoucí
výstavby Tomáš Vodička. Letošní rok je
komplikovanější, protože opravu levého
mostu ve směru z centra na Karlovy
Vary bude provázet 90 % přeložek sítí.
V příštím roce přijde na řadu oprava
mostu ve směru do centra. Celkově bude

Most Generála
Pattona
Most je jednou z nejdůležitějších a nejvytíženějších dopravních tepen Plzně. Přes
řeku Mži převádí jak silnici I/20, tak tramvajovou trať a spojuje centrum města se
severním předměstím. Denně po něm
projedou desítky tisíc aut.
Most, který byl součástí severojižního
průtahu Plzní, se začal budovat v říjnu
1967 a byl otevřen 11. 11. 1972 pod názvem Most Antonína Zápotockého. K této
příležitosti plzeňské divadlo J. K. Tyla připravilo představení dramatizace Zápotockého románu Vstanou noví bojovníci.
Od roku 1990 most nese jméno Generála
Pattona. V těsné blízkosti se nachází Muzeum Patton Memorial Pilsen, expozice
připomínající postup americké armády
při osvobozování Československa za druhé světové války. Více informací najdete
na www.patton-memorial.cz.
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Historické fotografie jsou cenným zdrojem informací o tom, jak se dříve stavělo –
a doba se hodně změnila, říká Tomáš Vodička. Technika je sice lepší, ale lidé musí
psychicky ustát enormní tlak a mnohem větší nápor je i na organizaci a logistiku.
Takový most se kdysi stavěl pět let, my jej musíme zvládnout za rok.

stavba dokončena do června 2019,
přičemž v daném roce se již nepočítá
s omezením provozu.

podmínek investorů zachovat během
oprav v obou směrech dva jízdní pruhy,
byť zúžené. Tramvaje budou po většinu

Most Generála Pattona se stane dalším
významným dílem v portfoliu COLAS CZ.
Původní plán, který zahrnoval kompletní
výměnu nosné konstrukce, se ukázal
jako nereálný – most je jednou
z nejvytíženějších plzeňských tepen
a jiná objízdná trasa, která by dopravu
kapacitně zvládla, vlastně neexistuje.
Rekonstrukce mostu Generála Pattona je
i tak pro plzeňské motoristy strašákem,
a proto je jednou z nejdůležitějších

doby výstavby jezdit obousměrně
po jedné koleji, kde budou provoz
řídit semafory. Podle zhotovitele jsou
požadavkům na zachování provozu
během výstavby podřízená i technická
řešení. Pro most to sice není nejvhodnější,
říká stavbyvedoucí projektu Kamil Kuncl,
ale bylo nutné najít nejlepší vzájemný
kompromis.

Most přes Mži odvádí z centra Plzně tranzitní dopravu směrem na Karlovy Vary
a Žatec. Výběrové řízení na jeho rekonstrukci vyhrálo sdružení firem Colas CZ a Colas
Rail s cenou 138 milionů korun a sedmiletou zárukou na dílo.

Plánování strategie
Výhodou není jen to, že Tomáš Vodička
i Kamil Kuncl jsou místní a rádi se
budou podílet na významném projektu
ve „svém“ městě. Plusem je i skutečnost,
že staveniště bylo předáno už v prosinci,
takže COLAS CZ získal tři měsíce
na přípravu, plánování a dořešení
všech specifických detailů projektu.
A plánování bylo skutečně hodně, protože
se ke stavbě vyjadřuje řada správců
sítí a získat všechna potřebná povolení
vyžaduje spoustu času.

Co předchází samotné stavbě
Všichni stavaři dobře ví, že plánování
termínů je ošemetné. Naplánované jsou, ale
obzvlášť u rekonstrukcí se může řada věcí
změnit, shodují se oba pánové. Každý z nich
už zažil situaci, kdy projekt předpokládal
něco docela jiného, než se ukázalo při
bouracích pracích. Taková překvapení
pak mají přímý dopad na celý projekt;
všechny změny je potřeba zakomponovat
do harmonogramů, obhájit a hlavně
stihnout. U tak významné stavby, jakou
most Generála Pattona bude, je to ještě

Předáním staveniště v prosinci jsme
získali tři měsíce na přípravu, plánování
a dořešení projektu.
Stavba začala v noci z 9. na 10. dubna,
kdy se osadily výhybky na tramvajovou
trať, upřesňuje stavbyvedoucí projektu
Kamil Kuncl. Když se ráno 10. dubna Plzeň
probudila, na mostě Generála Pattona už
jezdila auta v nově vyznačených zúžených
pruzích a tramvaje kyvadlově po jedné
koleji, opatřené semafory.

složitější. Půjde o jednu z mnoha uzavírek,
s nimiž se letos bude Plzeň potýkat a s tím
bude spojená i mediální sledovanost.
Toto má jisté klady, uvažuje Kamil Kuncl.
Když veřejnost ví, že se na určitém místě
něco bude dít, ubude projíždějících řidičů,
kteří nadávají a obviňují naše pracovníky
z dopravních omezení.

Opravy mostu Generála Pattona odstartovaly
na začátku dubna 2017, s dokončením
se počítá v červnu 2019.

Po dokončení rekonstrukce přibude
u mostu směrem do centra Plzně jeden
jízdní pruh, který naváže na připravovaný
třetí jízdní pruh na Karlovarské třídě.
Chodníky budou po obou stranách mostu,
přičemž ve směru z centra na Lochotín
bude součástí chodníku i cyklostezka.
Naše mostní divize má o takové stavby
zájem a kvalitou i cenou se nám daří
dosahovat dobrých výsledků, říká Tomáš
Vodička. Vedle Žďákovského mostu, mostů
na dálnici D1 nebo mostů v Plzni na Letné
se tak most Generála Pattona stane dalším
významným dílem v portfoliu COLAS CZ.

Vpravo – Na snímku je dobře patrné, jak mostu Generála Pattona škodí zatékající voda. Zde se při
opravě nesoudržný beton otryská, odhalená výztuž opískuje a zbaví rzi, dostane ochranný nátěr
a povrch překryje nová vrstva sanačních hmot.
Vlevo – Při rekonstrukci mostu Generála Pattona je potřeba počítat i s překážkami pod mostem.
Nejkomplikovanější je čtyřproudá komunikace první třídy, kde je doprava jen o něco méně
frekventovaná než na mostě. Dále je tu řeka Mže, nad níž se most tyčí ve výšce větší než deset
metrů, cyklostezka a místní komunikace v Lochotínské ulici.

Reconstruction of General Patton’s Bridges in Plzeň started in April: The project worth roughly 140 M CZK will be completed in June 2019. The aim
of the project is a complete reconstruction of two bridges incl. the completion of the full replacement of equipment, rehabilitation of substructure and
load-bearing structure. In addition, a completely new cache composite board will be made and a new tram track will be laid on the bridge. As the
bridge belongs to one of the most significant and heavily trafficked Plzeň arteries, the project is closely watched.
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4. Oprava komunikací SFDI 2017 – okres Tábor
Investor: Jihočeský kraj
Termín dokončení prací: 05/2017
Cena: 25,70 mil. Kč bez DPH

2. Rekonštrukcia protipožiarnych
lesných ciest v Harvelke
Investor: Lesné a pozemkové
spoločenstvo Harvelka
Termín dokončenia prác: november 2017
Cena: cca 1 milión € bez DPH

1. Rekonštrukcia mosta č. 8

1. I/14 Hrabačov–H. Branná
Investor: ŘSD ČR Liberec
Termín dokončení prací: 05/2017
Cena: 10,75 mil. Kč bez DPH

5

Karlovy Vary

Investor: U. S. Steel Košice, s.r.o.
Termín dokončenia prác: máj 2017
Cena (s dodatkom): 955 tisíc € bez DPH

1

Liberec

Ústí nad
Labem
oblast Západ

2
3

Hradec Králové

oblast Sever

PRAHA

Pardubice

oblast Východ

Plzeň

Ostrava

Olomouc

4
Jihlava
Zlín
České
Budějovice

oblast Jih

2

Brno
Žilina

4

Prešov

5

Trenčín

Banská Bystrica

1
Košice

3

Trnava

Nitra

3. CTPark Bratislava
Investor: CTP Invest SK, spol. s r.o.
Termín dokončenia prác: december 2017
Cena: cca 600 tisíc € bez DPH

BRATISLAVA

2. II/324 Prasek – křižovatka s III/324 24
Investor: Královéhradecký kraj
Termín dokončení prací: 05/2017
Cena: 28,87 mil. Kč bez DPH

3. Rozvodna Uhříněves
Investor: PRE a.s.
Termín dokončení prací: 03/2017
Cena: 61,66 mil. Kč bez DPH

5. Silniční spojení Plesná–Bad Brambach
Investor: Město Plesná
Termín dokončení prací: 10/2018
Cena: 21,88 mil. Kč bez DPH

5. Modernizácia a rekonštrukcia mostov
na cestách I. triedy
Investor: SSC, Investičná výstavba správy
ciest Banská Bystrica
Termín dokončenia prác: máj 2018
Cena: cca 1,6 milióna € bez DPH

12 náš COLAS

4. Rekonštrukcia Mierového námestia
Investor: Mesto Trenčín
Termín dokončenia prác: december 2017
Cena: 2,3 milióna € bez DPH
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Tak ako ostatným strediskám, aj Nitre sa podarilo získať objednávky na realizáciu
lesných ciest – i v Banskobystrickom kraji. Na obrázku pohľad z dronu na lesnú
cestu Čerešňová – Tri Kamene pri Dobrej Nive. Ďalšiu zákazku zrealizovali
v Hradiskovej doline v oblasti Novej Bane.

V roku 2016 vyhrali Nitrania niekoľko
dôležitých zákaziek v meste, kde mali ku
koncu roka prestavaných 985 928 eur*.
„Robili sme rekonštrukciu mestských ciest
a chodníkov v celkovej výmere 25 552 m2.

Stredisko Nitra
opäť aktívne doma

Divy na malom
priestore

CESTY NITRA sú od minulého roka znova
viditeľnejšie na území domovského
mesta a kraja. Rozvíja sa spolupráca so
samosprávou i so zákazníkmi z privátnej
sféry. Tím pod vedením Juraja Vargu
vykonal v posledných troch rokoch značné
množstvo prác pri výstavbe rýchlostnej
cesty R2 v Trenčianskom kraji, dnes sú
v plnej sile späť v regióne.

V tesnej blízkosti košického
administratívneho centra veľkej
spoločnosti z oblasti informačných
a komunikačných technológií vyrastá
bytový dom Floriánska. Je to len niekoľko
krokov od atraktívnej lokality niekdajšieho
košického pivovaru, kde po príchode
T-Systems vzniklo aj nové biznis
centrum Cassovar.

pri nitrianskom Tescu. Dohromady pribudlo
3 060 m2 parkovacích miest a komunikácií.
Predtým však bolo potrebné pripraviť pláň,
vybudovať dažďovú kanalizáciu a nakoniec
aj verejné osvetlenie.

Prestavajú 1,75 milióna eur za dva mesiace.
Pre mestskú spoločnosť Nitrianska investičná
sme postavili na sídlisku Chrenová parkovisko
za 179 tisíc eur, robili zákazky na miestnych
komunikáciách Červeňova a prvú etapu
Chmeľovej doliny,“ vraví Juraj Varga. Tento
rok by mali na mestských cyklochodníkoch
urobiť prácu až za dva milióny eur. Stredisko
uzavrelo s investorom rámcovú dohodu. Ku
koncu apríla 2017 boli reálne zazmluvnené
práce pre mesto na tento rok za takmer
39 tisíc eur.
Z ďalších verejných zákaziek stojí
za zmienku výstavba dopravnej
infraštruktúry v obci Klasov a rekonštrukcia
povrchu miestnej komunikácie v dopravou
výrazne zaťaženom meste Šaľa.
Zo súkromných klientov sa COLASáci
rozšírili v druhej polovici roka parkovisko
Back in home region: Nitra agency of CESTY
NITRA is back at home at full power. Applying
themselves in works for local and regional
municipalities, the team led by Juraj Varga has
nevertheless worked for private clients (such as
Tesco) and on forest roads. This year, they plan
to repair roads in home region, works worth
almost € 1,75 million, in a mere 60 days.
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Na opravu expresne
Pracovalo sa aj na príprave infraštruktúry
pre nové obytné štvrte, napríklad Hájik pre
rovnomenné združenie z Nitry.
„V tomto roku budeme realizovať zákazku
pre investora Regionálna správa a údržba
ciest Nitra,“ avizuje Juraj Varga. Predmetom
diela bude 28 úsekov v nitrianskom
regióne v celkovej výške takmer 1,75
milióna eur. Na cestách II. a III. triedy
v domovskom kraji budú musieť odviesť

kompletnú prácu v extrémne krátkom
čase len 60 dní. Stredisko má aktuálne
vekový priemer 34,5 roka. „Sme teda
pomerne mladí nielen duševne, ale aj
fyzicky,“ hovorí líder strediska. V tíme
majú šiestich stavbyvedúcich, všetci sú
držiteľmi príslušných osvedčení. Ďalej sú
tu štyria majstri, traja prípravári, z toho
dvaja kalkulanti, ekonómka, geodet, dvaja
pracovníci dopravy a mechanizácie a 15
robotníkov. Nitrianske stredisko disponuje
aj dvoma vlastnými asfaltovými čatami.
Doma sú tak pripravení zvládať všetky
nároky, ktoré doba prináša, nevynímajúc
fakt, že viacerých nitrianskych COLASákov
čaká aj práca na prestížnej zákazke pre
automobilku Jaguar Land Rover.
* Všetky ceny uvedené
v článku sú bez DPH

Infraštruktúra tejto oblasti je však už dnes
predimenzovaná. A tento fakt pociťujú aj
COLASáci, ktorí práve dokončujú skelet
obytného domu pre developera
Floriánska Royal.
Projekt sme prvýkrát predstavili v čísle
4/2016 nášho časopisu. Odvtedy sa za pol
roka práce nezastavili, dokonca ani v zime.
„Bolo čo robiť aj v januárových mrazoch. Viac
nás mohol pribrzdiť vietor, ale veterných dní
typických pre Košice až toľko nebolo,“ hovorí
stavbyvedúci na diele, Vlastimil Kraus zo
závodu pozemných stavieb a špeciálnych
projektov Inžinierskych stavieb (ISK).
Pre zhotoviteľa nie je nikdy príjemné, ak sa
v projekte dejú zmeny aj vo vysokom štádiu
rozpracovanosti stavby. Na Floriánskej to
však bolo prakticky na dennom poriadku,
napríklad vzhľadom na zložité situovanie
domu v susedstve svahu. Navyše, niektoré

Pohľad na budúci obytný dom. Bude mať sedem vchodov a päť podlaží. Byty
na vyšších podlažiach majú väčšiu obytnú plochu ako na nižších.

stránky projektu sa dokončovali neskôr,
ako sa predpokladalo, napríklad doladenie
určitých profesijných prác. A tak ISK, ktoré
pôvodne zazmluvnili s investorom len hrubú
stavbu, boli časom objednané na dodávku

bytového domu sú pomerne subtílne. Majú
hrúbku 15 centimetrov, čo pri betonáži
z výšky 2,70 metra – takáto je výška stien
v miestnostiach – mohlo predstavovať
problém. Preto sme tu permanentne mali

ISK možno dostanú na diele ďalšie objednávky.
podláh, sadrokartónov, elektroinštalácie
alebo zdravotechniky (rozvodov vody
a kanalizácie). Je možné predpokladať, že
angažovanosť COLASákov na tomto diele sa
teda ešte nekončí.
Skúsený tím zo závodu pozemných stavieb
sa snažil, aj na tomto obmedzenom
priestore a pri neustále sa meniacom
projekte, všetko zvládať. Špeciálne ťažký
oriešok predstavovala kvalita betónov,
hlavne pri vertikálnych častiach stavby.
„Konštrukcie vnútorných priestorov

technológa, ktorý dozeral na receptúru,“
dodáva V. Kraus. Všetky betóny v konštrukcii
tak vykazujú dobré kvalitatívne parametre.
Na stavbe sa osvedčilo aj použitie
hliníkového stropného debnenia Skydeck.
V bloku sa bude nachádzať 70 bytov
menších rozmerov. Vzhľadom na charakter
danej lokality sa dá očakávať, že o ne bude
veľký záujem. A hoci časté zmeny projektu
pravdepodobne zdvihne ceny bytov,
očakáva sa ich rýchly
predaj.
Skúsený tím z Floriánskej: zľava majster
Ladislav Magura, projektový manažér Tomáš
Kuchár, stavbyvedúci Vlastimil Kraus, geodet
Štefan Bariak a ekonóm/majster Peter Balon.

Pokládka obrusnej vrstvy pri obci Beladice v rámci zákazky pre Slovenskú správu ciest.

Small-area wonders: ISK agency of
special works is just finishing the frame of
residential building on Florianska street
in Kosice, due to house around 70 small
apartments. During the works, the COLAS
team had to cope with adverse weather
conditions, as well as continually check and
adapt formulas of concrete, as the walls
inside the building are only 15 cm thick.
The project was updated many times by the
developer and the work area is unusually
small in this hilly territory.
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Kanalizace
a ČOV Henčov
Nová kanalizace a čistírna
odpadních vod v Henčově měla
být podle plánů dokončena
do letošního června. Nicméně
již před Velikonocemi bylo
dílo v podstatě připravené
k předání – a jak říká technickovýrobní přípravář Tomáš Havlíček,
kdyby nebyla taková zima, jaká
byla, tak jsme skončili v lednu.
Splaškové vody se v Henčově nyní
likvidují pomocí žump, domovních čistíren
odpadních vod a septiků s přepady
do potoka. Od loňského roku tu vyrostla
čistička odpadních vod a čtyři větve nové
kanalizace s celkovou délkou 1 262 metrů.
Celý komplet bude během května
zprovozněn ve zkušebním provozu po dobu

Na čističce měl stát pouze dřevěný domek z překládaných smrkových prken a natřený lazurou.
Po dohodě s investorem je vnější plášť budovy bezúdržbový z palubek ze severského modřínu. Teď
tam proto stojí moc pěkná chata, která zapadá do okolí a po zazelení nikoho ani nenapadne, že se
jedná o čistírnu odpadních vod.

jednoho roku. Původní neúplná kanalizace,
která odváděla splaškové i dešťové vody
jen z části obce, bude nyní sloužit pouze
pro odvádění dešťové vody. Henčov je
příměstská část Jihlavy a stavba není nijak
rozsáhlá; jde o čtyřicet domovních přípojek

Během stavby se neobjevily žádné větší
problémy a došlo jen k několika drobným
změnám, například opravám zhruba
160 metrů původní kanalizace. Obyvatelé
na stavbě nové kanalizace jednoznačně
vydělali; protože se COLASu povedlo

Kromě čističky Henčov získal i nové komunikace.
a malou čističku, pouze pro přibližně
300 obyvatel. V této chvíli žije v Henčově
zhruba 150 obyvatel, takže se výhledově
počítá i s územním plánem města Jihlavy.

Levý snímek zachycuje betonáž vany ČOV, pravý snímek budování kanalizační stoky B.

dokončit stavbu již na podzim a nebyly
nutné provizorní úpravy na zimu, ušetřené
peníze se investovaly do komunikací.
Je to díky investorovi, který peníze
nestáhl, ale investoval je do stejné stavby
tak, aby byla kvalitnější. V celém Henčově
tak nyní mají nové komunikace, a to
včetně míst, kde dřív byla jen uválcovaná
hlína a na tom malá vrstva štěrku, prolitá
asfaltem. Díky dostatku času se záhy
po Velikonocích konala „předpřejímací
pochůzka“. Za termínem, který smlouva
nezná, se skrývá ústní sdělení případných
vad a nedodělků, aby předání stavby
proběhlo hladce.

Splašková kanalizace a ČOV Henčov
Investor: město Jihlava,
městská společnost JVAK
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Cena: 21 780 080 Kč bez DPH
Waste water sewerage and WTP Henčov: Although the project completion was planned for this
June, the crew from Vysočina Sector managed to hand it over before Easter. As no temporary
measures for winter had to be taken, the saved funds were used for construction of new roadways
in the municipality.
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Zahájení: březen 2016
Ukončení a uvedení do provozu:
květen 2017

Areál mladoboleslavského závodu Škoda je sice velice atraktivní, ale jeho fotografie nikde nenajdete – platí v něm přísný zákaz fotografování.

Škoda Mladá Boleslav:
jak se staví město ve městě
Určitě to děláte také: občas ukážete na nějakou stavbu a hrdě prohodíte
k okolí „to jsme dělali my“. Totéž platí pro stavbyvedoucího Lubomíra
Kováře a areál mladoboleslavské Škodovky: stavěl ji před třiceti lety
jako zaměstnanec Armabetonu a má ji na starosti i posledních sedm let
ve službách COLASu.
Areál Škodovky je bez nadsázky městem
ve městě. Hlavní třídě se říká „Václavák“
a sídlu vedení firmy „Pentagon“, je tu
zkušební dráha, montážní linky, lakovny,
sklady náhradních dílů, vodárenská věž,
teplárna, železnice, lávky pro pěší, vlastní
benzínka, školicí centrum a hlavně spousta
obřích parkovišť. Právě odstavné plochy
společně s komunikacemi jsou z velké části
dílem COLASu.
„Škodovka je náš nejlepší soukromý
partner. Každý rok tady realizujeme
zakázky přibližně za 50 až 60 milionů,“
říká Lubomír Kovář. Před sedmi lety jsme
začínali obřím parkovištěm za 80 milionů.
Letos se od února do května budují nová
parkoviště a v průběhu roku přibudou
další plochy včetně stavby nové lakovny,

která bude rozložena do dvou let. Při
výstavbě se užívá nejen standardních
asfaltových směsí, ale i inovativních směsí

plánovaná rekonstrukce skladu kontejnerů.
U důležitého klienta je třeba respektovat
řadu pravidel. Závod jede nonstop, a tak
stavební práce nesmí omezit zásobování
a výrobu.
Podle Lubomíra Kováře se COLAS ve ŠKODě
Auto podílí zhruba z 80 % na výstavbě všech
komunikací, a to včetně jejich rozšíření
a zpevnění, či výstavbě nájezdových ramp
pro kamiony. A podílet se na nich bude
i v budoucnu; plány už zahrnují přemostění
dálnice a prostor za ní, kde by mělo
vzniknout nové logistické centrum. Staré
časy tak dnes připomíná snad jedině torzo

Škodovka je největší soukromý partner COLASu
s ročními zakázkami za 60 milionů
s přídavkem drcené gumy nebo 3D výztuží
aramidovým vláknem; pro velmi zatížené
plochy pak speciální směsi CONFALT.
V době celozávodní dovolené proběhne

původního závodu – ten znáte, pokud jste
někdy navštívili Škoda Muzeum. I to se ale
záhy změní, plánuje se úprava na obchodní
a společenské centrum.

Letecký snímek závodu názorně ukazuje obří rozlohy parkovacích ploch, komunikací a nájezdových
ramp. COLAS se na jejich výstavbě podílí přibližně z 80 %.

Škoda Mladá Boleslav – building a city
within a city: Škoda Auto is the COLAS CZ’s
biggest private client for which the annual
turnover amounts to roughly 60 M CZK. This
year, new parking lots are being constructed.
Not only standard asphalt mixtures, but also
innovative ones with the addition of crushed
rubber or 3D reinforcement with aramid
fibres are used.
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Stanislav Viskupič „Predáva” značku COLAS
S príchodom Trnavčana Stanislava Viskupiča sa začala v slovenskom
COLASe písať nová éra. Vo februári 2016 sa stal prvým riaditeľom pre
rozvoj podnikania s prednostným zameraním na súkromný sektor.
Jeho pozícia má celoslovenskú pôsobnosť.
Dnes 48-ročný manažér má za úlohu
predovšetkým všestranne predstaviť
a „predať” naše schopnosti a referencie –
ide teda o oblasť, kde v tvrdej konkurencii
na slovenskom stavebnom trhu tiež máme
čo doháňať. Obzvlášť v situácii, keď je
situácia v rôznych regiónoch diametrálne
odlišná.
Dnes rastie podiel práce, ktorú realizujeme
pre súkromné spoločnosti. Stanislav
Viskupič sa stará práve o nich. „Ponuka
COLASu ma zaujala hlavne preto, lebo
som videl v privátnom sektore obrovský
potenciál,” hovorí. Môže pritom zúročovať
aj svoje bohaté skúsenosti a kontakty.
Za sebou má napríklad pôsobenie
v spoločnosti VCES, ktorá podobne ako
COLAS patrí do francúzskej skupiny
Bouygues.
Prvé dva dni svojho typického týždňa
trávi Stanislav Viskupič v Košiciach.
Medzi východom a západom Slovenska
sa presúva najmä vlakom. Počas ciest
môže pracovať, plánovať. Veľkú časť jeho
stretnutí predstavuje rozvoj kontaktov
s firmami zo skupín ako Penta, J&T či
HB Reavis, ako i s menšími developermi.
STANISLAV AKO ŠPORTOVEC
Aj manažér má svoj voľný čas. Kedysi ho u Stanislava zaberal hlavne futbal, ale po dvojnásobnej operácii kolena prešiel na zdravšie
plávanie. A súťaživosť, ktorú nezaprie ani pri
práci, sa prejavila aj v športe. Po troch mesiacoch tréningu mu v bazéne nerobilo problém
zaplávať 2 kilometre – približne za 50 minút.
Dnes si platí trénera a prenajíma dráhu, kde
zlepšuje svoju techniku. Do bazéna sa zvykne
dostať, aj keď je služobne v Košiciach. Kombinuje bazén s posilňovňou. Aktuálne sa zlepšil
tak, že ako rekreačný plavec zvládne spomínané 2 kilometre za necelých 37 minút.
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V roce 1992 přijeli na Vánoce s manželkou
do Prahy, rychle a úspěšně se zbavili úspor,
naučili se jazyk a začali úplně od píky.

Za posledné obdobie sa mu v spolupráci
s kolegami podarilo dohodnúť dôležité
zákazky aj v Bratislave, ktoré dostali COLAS
a Cesty Nitra v hlavnom meste silnejšie
do povedomia.
Komplexnosť boduje
Dynamický manažér sa snaží
odprezentovať klientom COLAS ako
komplexnú firmu. „Robí na nich dobrý
dojem, keď vidia, že vieme pripraviť
a realizovať inžinierske siete, cesty,
monolitické konštrukcie, máme vlastnú
prefu. Je rozdiel, ak má niekto v regióne
päť finišérov a ak si iný musí mechanizáciu
prenajímať. Navyše, cenovú ponuku
možno nepripravíme zo dňa na deň, ale
zato cenu za našu prácu stanovujeme
tímovo – to znamená, že ju dokážeme
nastaviť veľmi presne.” Klienti kvitujú
aj naše dodržiavanie termínov a dôraz
na bezpečnosť.
Úlohou Stanislava Viskupiča je často
vyhľadávanie potenciálneho zákazníka,
ktorého následne môžu osloviť vedúci
našich stredísk. „S vedúcimi sa mi dobre
spolupracuje. Ja sa snažím zistiť aj akúsi
štartovaciu pozíciu, v akej sa pre danú
súťaž nachádzame. Na technickom
prejednaní ponuky, ktoré objednávateľ
usporadúva s každým uchádzačom
v súťaži osobitne, potom zbližujeme svoje
stanoviská, vyjasňujeme detaily. To všetko
s cieľom, aby finálna cenová ponuka
bola pre klienta ušitá na mieru,” dodáva
manažér pre rozvoj. A aj keď ponuku
zašleme, je dobré, ak sa ďalej o možnú
zákazku zaujímame a sme ochotní
zákazníkovi poskytnúť potrebný servis.

Predrag Mitrovič:
Půlku života dělám
krizového manažera

Oslovujem možných klientov a v spolupráci
s kolegami im predkladáme požadované
ponuky. Snažíme sa ušiť ich na mieru
a s možnými zákazníkmi neustále komunikovať,
hovorí riaditeľ pre rozvoj podnikania
v súkromnom sektore, Stanislav Viskupič.

Východ má budúcnosť
V tomto roku by sa regionálne rozdiely
v zákazkách COLASu mohli začať
vyrovnávať. „Počítame, že východ by
nám mal medziročne výraznejšie narásť,
možno aj o 100 %.“ Dobrú perspektívu
v porovnaní s trochu „prehriatym”
západom Slovenska naznačuje napríklad
fakt, že logistické spoločnosti už majú
vo východnej časti krajiny skúpené
kľúčové pozemky. Dodáva, že o to viac
nemáme v COLASe dôvod podceňovať
sa. Máme čo ponúknuť. Aj na východe
klienti postupne smerujú k tomu, že si
objednávajú dodávku prác v jednom
balíku a nerozkúskujú ju medzi viacero
menších dodávateľov. Aj to nám môže
hrať do karát. „Zákazníci obrazne obetujú
pár eur, ale ak celý balík dajú jednej
spoločnosti, ušetria nepomerne viac.”

Selling good reputation: Business development manager Stanislav Viskupic finds opportunities
for cooperation with private clients all over Slovakia. He says the big companies have competitive
edge, being able to offer multiple construction works under one umbrella. According to him, good
communication and tailor-made price quotations are good ways to land new contracts.

Predrag Mitrovič byl u rekonstrukce
pražské magistrály, byl u začátků
pankráckého Véčka coby prvního
pražského obytného mrakodrapu, mezi
jeho stavby patří i Terminál Sever 2
na Ruzyni, Lighthouse u Libeňského
mostu, hotel Juliš na Václavském
náměstí nebo první Kika v Čestlicích.
Když v roce 1995 začal pracovat
u Skansky, byl vyslán na stavbu továrny
do západních Čech, do Aše. Nyní se coby
nový ředitel oblasti Západ s mírnou
nadsázkou vrací na místo činu.

Poslední místo před COLASem
Celý život dělám pro nadnárodní
koncerny – Skanska, Strabag, Swietelsky
a dnes COLAS. Poslední pozicí byl výrobní
náměstek ve společnosti Geosan Group,
kde jsem vlastně poprvé a asi i naposled
pracoval pro malou českou nezávislou
stavební společnost.
O prospěšnosti plzeňské konference
Když jsem 1. února nastoupil, hned
po čtrnácti dnech byla výroční firemní
konference v Plzni. A tam jsem najednou

zjistil, že tu znám spousty lidí. Tebe znám
a tebe taky, říkali jsme si, a kdes byl ta léta…
a tak se tady po měsíci a půl cítím jako mezi
svými, jako bych tu byl strašně dlouho.
Oblast Západ
To je území, kde jsem začínal,
a samozřejmě svět je malý a stejní lidé
jsou tam pořád, takže se tam s kdekým
znám. Letos nás čeká pokračování
obchvatu Sokolova a pak mravenčí práce
s řadou malých a středních zakázek.
Jednou z nich je obnova přeshraničního
spojení Bad Brambach–Plesná u Chebu,
a tam jsem při slavnostním zahájení
stavby říkal, že jsme jako nadnárodní
evropská společnost nesmírně rádi, že
jsme u toho, u obnovy přeshraničního
spojení a Evropy bez hranic. To je to, co
mě naplňuje a co mám rád.
O rodinných kořenech
Dělal jsem pozemní stavby, jsem přeučený
pozemák. Pikantní je, že silničář byl můj
táta a stavěl dlouhé tunely a dálnice; já
v Česku jako silničář začal, pak jsem dělal
pozemní stavby a před třemi roky jsem se
zase vrátil k silničařině.

*1963 v Bělehradě
Rodina: Manželka Tatjana učí matematiku a fyziku, dcera Lea (*1998) studuje
střední školu.
Žijí v Praze 10, napřed ve Vršovicích
a nyní ve Strašnicích.

Největší koníček
Hraju v rockové kapele na basovou kytaru.
Hrával jsem v Jugoslávii, ještě než jsme se
přistěhovali sem, svatby, v restauracích,
u moře, v klubech, pak v bluesové
skupině. Končil jsem v bigbeatové
skupině, nahráli jsme CD, jeli šňůru
a vystupovali na festivalech… dobrý to
bylo. Před čtyřmi lety jsem se reaktivoval,
koupil novou kytaru – tu starou mi ze
sklepa ukradli – a začal znovu hrát. Pro
nás je každá zkouška koncert, užíváme
si to, hrajeme tak dvakrát třikrát
do roka. Hodně hrajeme jižanský rok,
a samozřejmě převzaté věci, třeba Hejmu
a Žlutého psa nebo Kalandru.
Oblíbené knížky, film
a televize
Úplně jsem propadl severské kriminálce!
Jo Nesbø, Stieg Larsson, Jussi Adler-Olsen,
ty hltám. Televize málo, jedině sport,
Formule 1 a sjezdové lyžování. A filmy
na obrazovce, to není ono, proto tak třikrát,
čtyřikrát do měsíce chodíme do kina.
Predrag Mitrovič – Half life as a Crisis
Manager: Predrag Mitrovič joined COLAS CZ
in February 2017 as an Agency Director. His
biggest hobby is playing the bass guitar with
his rock band. He also likes reading books,
especially northern states detective stories or
watching movies at the cinema.
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BOZP

Novinka: COLAS má vlastního
trenéra pro finišerové čety

Petr Vencl: Bezpečnost je
osobní priorita každého z nás

Jmenuje se Miloš Trutnovský, má za sebou 24 let praxe, v současné době
dělá stavbyvedoucího u finišerové čety v oblasti Sever, u pokládky zná
všechny pozice a o finišerech ví téměř vše. Na jaře pro něj společně se
stavební sezonou začíná nejnáročnější období, kdy vedle vlastní práce
zahajuje i svou lektorskou činnost. Co všechno tomu předcházelo?

Firma se stále rozrůstá a jedním
z našich nových kolegů je Petr
Vencl, manažer bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
(BOZP), integrovaného systému
řízení (ISŘ) a ochrany životního
prostředí (OŽP).

Odborníkem na stroje, jejich výbavu,
na asfaltové směsi a vše, co s finišery
souvisí, byl pro COLAS CZ dlouhá léta
pan Gérard Bonneau z Francie. Protože
společnost vidí rozvoj finišerových čet jako
velmi důležitou věc, hledali jsme řešení, jak
poskytnout četám souvislý a vždy dostupný
trénink. Proto jsme začali přemýšlet nad
možností vychovat si interního trenéra, který
by zároveň nahradil pana Bonneau; ten totiž
omezuje svoji lektorskou činnost. Jenže
kde vzít tak důležitého a kompetentního
člověka?
Začátky byly podle HR manažerky Pavlíny
Jílkové těžké. „Nejdřív jsme hledali mezi
těmi, kteří odchází do důchodu a ještě jim
zbývá trocha energie, protože to není práce
na plný úvazek, ale jen na pár týdnů během
hlavní sezony. To se nepodařilo, ale pak
jeden z ředitelů doporučil právě Miloše

Trutnovského, odborníka, který má velké
zkušenosti a jehož četa patří k nejlepším.“
V současné době pan Trutnovský mapuje
situaci: objíždí finišerové čety, zjišťuje jejich
úroveň a hodnotí, jak efektivně zacházejí
se stroji. Čety pracují odděleně a nejsou
často v kontaktu, proto je jejich informační
propojení a předávání dobrých zkušeností
a praktických rad od jedné k dalším přes
interního trenéra nesmírně důležité. Jak
uvádí Marcela Drotárová, HR specialista
v oblasti vzdělávání, předávané informace
se zdaleka netýkají jen strojů, organizace
práce a sledování kvality pokládek, ale
zahrnují také novinky, názory a širokou
škálu zkušeností při zacházení s novými
materiály, kdy každá směs potřebuje jinou
rychlost zpracování, trochu jinou technologii
i vybavení. Jak společnost doufá, sdílení
zkušeností napomůže zvýšení kvality prací,

snížení reklamací a tím i nákladů.
A jak to bude fungovat? Záleží na tom, jak
se projekt interního trenéra osvědčí a také
jak dokáže pan Trutnovský sladit všechny
pracovní požadavky, komentuje situaci HR
oddělení. Jisté však je, že pan Bonneau
zavedení interního lektora v Česku vítá
a podporuje, a postupně mu předává
know-how.
Nezbývá proto než popřát novému trenérovi
finišerových čet hodně sil a zdaru.
News – COLAS has its own coach for paving
crew: COLAS CZ perceives development of
paving crew as very important, therefore,
started thinking about a possibility to train
an internal coach. Miloš Trutnovský has
been recommended. He is currently the site
manager of a paving crew, Agency North,
and knows every nook and cranny of a paver
as well as the work in every position of a
paving crew.

Žďákovský most
a nácvik evakuace
Pro zvýšení bezpečnosti práce našich zaměstnanců ve výškách a nad volnou hloubkou
se uskutečnil v úterý 11. 4. 2017 nácvik/
modelová situace evakuace osob z revizních
lávek mostu ve spolupráci s policejními záchranáři ČR. Tento nácvik proběhl na stavbě
COLAS CZ – Rekonstrukce Žďákovského mostu.
Žďákovský most je největší jednoobloukový
most bez táhla na světě. Záchranáři i figuranti se
pohybovali ve výšce 50 m nad hladinou Vltavy.
Žďákov Bridge and evacuation training: To
enhance the staff safety at altitudes and
above water surface, a model situation
focusing on evacuation of people from the
bridge’s pedestrian platform was held in
cooperation with the Police rescue team at
Žďákov bridge on April 11th, 2017.
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Co všechno se za tak dlouhým titulem
skrývá, při jakých příležitostech se s ním
budeme setkávat a co má nový útvar
na starosti?
Nazrál čas více všechny systémy integrovat,
proto vznikl nový útvar s mírně doplněným
týmem. Netvoříme ale něco zcela nového;
pokračujeme v rozvoji a navazujeme na to,
co již existuje. Chci využít svých znalostí
a přinést nové impulzy.
Co je Vaším hlavním cílem?
Rád bych dosáhl stavu, kdy bude náš útvar
vnímán jako platná služba a pomoc výrobě,
která plní požadavky zákazníků a tvoří
zisk. Mou snahou je nezahlcovat výrobu
nadbytečnými požadavky. Firma potřebuje
živý, pochopitelný a užitečný systém
managementu nastavený přiměřeně k našim
možnostem, typu podnikání a lidí. Věřím,
že ke zdárnému výsledku přispějí ředitelé
všech útvarů. Jedním z prvních konkrétních
úkolů bude letos recertifikace systému
řízení podle aktualizovaných ISO norem
managementu kvality a ochrany životního
prostředí, jak ho vyžadují zákazníci.
Jedním z Vašich oborů je bezpečnost
a ochrana zdraví při práci.
Pracujeme v jednom z nejnebezpečnějších
průmyslových odvětví. Bezpečnost sice
může být firemní prioritou, především
ale musí být prioritou osobní. Neberme ji

jako samostatnou disciplínu, je součástí
každodenní práce stavbyvedoucích a mistrů.
Potřebujeme vedoucí, kteří jdou příkladem.
Bezpečnost dnes významně přispívá
ke konkurenceschopnosti, musíme proto
počítat se zapojením každého zaměstnance.
Nebuďme lhostejní a neomlouvejme
se, že přece pracujeme ve stavebnictví,
kde se úrazy stávají. Takový názor patří
do minulého století. Pro úraz a poškození
zdraví nelze mít omluvy.
Takže Vaše každodenní práce je soustavně
zvedat a udržovat povědomí o bezpečnosti.
V tomto ohledu je potřeba pracovat
na myšlení nás všech; potřebujeme
měnit ne tolik postupy, ale uvažování
lidí stran bezpečnosti. Přiznejme si, že
zákazník v Česku není ochoten připlácet
za bezpečnost, ale přitom její zajištění
považuje za samozřejmost. Vysoká
konkurence na trhu investice v této oblasti
brzdí. Je však podloženo statistikami, že
firmy, které mají bezpečnost na vysoké
úrovni, jsou současně ty nejúspěšnější
a nejproduktivnější. I my usilujeme
o dosažení souladu s požadavky právních
předpisů. Navazující zastavení prací,
vyšetřování po úrazech a nehodách,
vynucené náklady a debaty uvnitř firmy
jsou pro každou společnost jednoznačně
škodlivé jak z hlediska reputace, tak
z hlediska morálky i produktivity práce.
Jak si stojí COLAS CZ v porovnání se
zahraničím?
Mluvme o vyspělém zahraničí.
V managementu obecně vnímáme prostor
pro zlepšování v technickém vybavení
i v organizaci práce. Plánování, bezpečnostní
pravidla a standardy uplatňované v praxi
mají omezit improvizaci, která je českému
stavebnictví docela vlastní. I v naší zemi se

Petr Vencl – Safety is a personal priority for each and every one of us: According to the Safety, IMS
and Environment Protection Manager, safety should not be considered a separate discipline for it
forms part of an every-day work of site managers and foremen. They should stand as an example.
Nowadays, it significantly contributes to competition, therefore, every employee has to get involved.

mění podnikatelské prostředí. Vyšší úroveň
bezpečnosti vyžadují zadavatelé zakázek.
To samé platí v oblasti životního prostředí.
Předkládat certifikáty již nestačí. Když klient
přijede na kontrolní den, chce vidět konkrétní
opatření, všímá si úrovně stavby, porovnává
s konkurencí – kdo má jaké zábradlí nebo
jak stavbaři používají osobní ochranné
prostředky. Nepochybně máme co zlepšovat.
Na jaká další témata se chcete zaměřit?
Otevřená komunikace s výrobou, vzájemná
důvěra. Dále považuji za přínosné omezit
četnost kontrol a věnovat se více přípravě,
plánování a vzdělávání, které považuji
za základ prevence nežádoucích událostí.
Zmíním alkohol a drogy. Ve stavební výrobě
je nelze tolerovat a na nekompromisních
trestech se s generálním ředitelem
shodujeme. Prostor pro naše ekology vidím
v prevenci vzniku odpadu, využití zemin
nebo různých forem recyklátů. Obecně
jde o úpravu materiálu tak, aby se nestal
odpadem a nekončil na skládkách.
Petr Vencl vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně a následně
si doplnil vzdělání v oblasti managementu
a marketingu na manažerském institutu
ESMA Barcelona. Nějaký čas působil v České
inspekci životního prostředí, následně přesídlil do oblasti stavebnictví. Před nástupem
do COLASu pracoval 15 let ve společnosti
VCES, která je rovněž členem skupiny Bouygues. Je manažerem kvality a životního
prostředí akreditovaným ČIA, koordinátorem
BOZP a odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. Má zkušenosti v oblasti systému
řízení, řídicí dokumentace a interního auditu.
Na stavbách v ČR i v zahraničí v rámci skupiny
Bouygues se seznámil s příklady správné
praxe, ze kterých dnes může vycházet.
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E-prepa: Stavba
pod jednou strechou

Predstavili sme
nové logo

Ďalším zo série modulov, s ktorými sa učíme pracovať
a ktorý by mal výrazne sprehľadniť našu prácu, je E-prepa.
„Dáva možnosť mať celú stavbu
pod jednou strechou, nemusíme tak
pripravovať 20 osobitných tabuliek,”
komentuje vedúci strediska RHS Zemplín
zo závodu Cestné staviteľstvo, Marián
Adamčík, jednu z hlavných výhod.
V zmysle programu Copernic zjednotí
systém E-prepa stavebnú agendu vo
všetkých krajinách COLASu. O viac
informácií sme požiadali finančnú
a administratívnu manažérku Kristínu
Brezanskú.
Čo je E-prepa a kto ju využíva?
Ide o nástroj, ktorý slúži na prípravu
a plánovanie stavebných prác, teda
plánovanie úloh vrátane pridelenia
požadovaných zdrojov, prípravu rozpočtu
stavby, monitorovanie prác. Nástroj je
určený pre stavbyvedúcich. Je doň možné
aj importovať informácie, napríklad
databázu s údajmi alebo cenami
od oddelení nákupu či dopravy. Tieto údaje
sú potom v E-prepe prehľadne k dispozícii.
Na čo E-prepa nadväzuje a čo nahrádza?
Nahrádza rôzne nástroje, ktoré sa využívali
na vytváranie harmonogramov – či
už sofistikovanejší MS Project alebo
jednoduchý harmonogram v excelovskom
súbore. A čiastočne nahrádza aj rozpočet,
ktorý sa predtým vytváral v exceli – tzv.
„objective“, keďže umožňuje prideliť
k jednotlivým úlohám aj potrebné zdroje.
Tak má stavbyvedúci možnosť vytvoriť si
priamo v E-prepe rozpočet stavby.
V čom sú ďalšie výhody, ktoré nástroj
ponúka?
Stavbyvedúci uvádzajú transparentné
plánovanie stavby a prípravu rozpočtu,
možnosť priraďovať zdroje priamo
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k úlohám, jednoduchú aktualizáciu
harmonogramu, sledovanie marže podľa
jednotlivých úloh. Tiež oceňujú, že
v E-prepe si môžu vytvoriť harmonogram
prác, ktorý predkladajú priamo klientom.
Ako sa zamestnanci s E-prepou
oboznamujú?
Všetci stavbyvedúci mali možnosť prísť
v lete minulého roku na školenie, kde
dostali vysvetlenie, ako sa s nástrojom
pracuje. Vybraní zamestnanci boli pozvaní
na informačné stretnutie o E-prepe
a projekte Copernic. Koncom roka sme
všetkým zamestnancom s e-mailovou
adresou zaslali stručný leták, kde boli
uvedené základné informácie o E-prepe
a stave implementácie. Vo vydávaní
takýchto letákov chceme pokračovať.

Ako E-prepa pomáha napĺňať ciele
programu Copernic?
Jedným z cieľov Copernicu je lepšie
predvídanie potrieb týkajúcich sa zdrojov
a presnejšie plánovanie, presnejšia vízia
výkonnosti. Práve E-prepa pomáha naplniť
tento cieľ.
Ako zatiaľ hodnotíte akceptáciu E-prepy?
V čom spočíva podľa vás jej najväčší
prínos?
Niektorí stavbyvedúci vnímajú E-prepu,
žiaľ, ako nástroj bez pridanej hodnoty
a sťažujú sa na nedostatok času. Alebo
tvrdia, že svoj čas majú tráviť priamo
na stavbe a nie v kancelárii za počítačom
vypĺňaním E-prepy. Áno, je dôležité,
aby stavbyvedúci trávil čo najviac
času v „teréne“, no treba si uvedomiť,

E-prepa umožňuje aktualizáciu rozpočtu.
Majú E-prepu aj iné spoločnosti?
Tento softvér bol vyvinutý pre COLAS
(základom je MS Project). Školenia pre
našich interných školiteľov pripravoval
kolega z Francúzska, ktorý pracuje
na projekte Copernic a zastrešuje
zavádzanie tohto nástroja.
Kam sme na Slovensku zatiaľ pokročili
v zavádzaní tohto nástroja?
S používaním E-prepy sa začalo
v septembri 2016. Doteraz (ku koncu apríla
2017, pozn. red.) v nej bolo pripravených
19 stavieb, 4 ďalšie sú v štádiu
spracovania.

že E-prepa pomáha pripraviť detailný
harmonogram, na základe ktorého
potom môžu majstri a stavbyvedúci
plánovať prácu a tiež kontrolovať postup
prác. Nástroj tiež pomáha pripraviť
rozpočet stavby v nadväznosti na časový
harmonogram. Ten sa dá potom
v E-prepe jednoducho aktualizovať
a prispôsobovať požiadavkám stavby.
Všetky zmeny sa okamžite premietajú
do rozpočtu stavby. Takže s aktualizáciou
harmonogramu stavbyvedúci dostáva
aj aktualizovaný rozpočet. Vie, akým
smerom sa jeho projekt vyvíja a môže si
ho pružne riadiť.

New tool for site managers: Developed for COLAS, new software module E-prepa enables
site managers to prepare and planning of construcion works, including allocation of required
resources and budget preparation. It is able to replace a number of Excel charts. Site managers
have so far praised, among other issues, easy updating of the budget and following a margin
according to individual tasks.

Zľava učiteľ Jozef Minárik, Martin Minčák z ISK a študenti Denis Borovský, Bystrík Lipták a Michal Fejko.

Pilotný projekt študentskej praxe
Strojníci a stavbári – to nie sú vysnívané povolania moderných mladých ľudí. Firmy sa však bez
nich nezaobídu. Aj na slovenskom pracovnom trhu sa neustále zvyšuje dopyt po remeselníkoch,
mechanikoch či nástrojároch.
Inžinierske stavby (ISK) rozbehli projekt praktického vyučovania v spolupráci so Strednou odbornou
školou (SOŠ) technickou na Kukučínovej ulici 23
v Košiciach. V prvom školskom roku navštevujú
opravárenskú dielňu v areáli ISK na Priemyselnej
ulici štyria tretiaci. Na SOŠ študujú odbor mechanik-nastavovač pre stavebné stroje. Do ISK ich sprevádza majster odborného výcviku Jozef Minárik,
v dielni na nich za ISK v poslednom čase dozerá
Martin Minčák.
Študenti a ich pán učiteľ tu trávia dva dni týždenne. Učia sa v súlade s učebnými osnovami a odporúčaním inštitútu odborného vzdelávania. No
hlavne prichádzajú do kontaktu s reálnymi, živými
strojmi ako nakladače, bagre a finišéry. Najprv ich
musia dobre spoznať. Hlavne v zime mali výborné

možnosti sledovať z prvej ruky opravy týchto mechanizmov. S jarou prišla stavebná sezóna. Dielňa je
takmer prázdna, práca sa však vždy nájde. Chlapcov
podľa ich vlastných slov zaujal najmä finišér. Ale aj
počas mojej návštevy vidieť, že už im nerobí problém napríklad „prezutie“ osobného auta do letných
pneumatík. Budúci rok budú maturovať. Je možné,
že už v tomto štádiu o nich ISK prejavia záujem ako
o budúcich zamestnancov.
S projektom praktického vyučovania zatiaľ vládne
všeobecná spokojnosť. Dlhodobé ovocie však prinesie len pri dlhodobej spolupráci oboch strán. Budúcnosť teda ukáže, do akej miery program pomôže
zmierniť nedostatok kvalifikovaných strojníkov. Týka
sa to aj remeselných odborov typu tesár, ktorých študenti praxujú na stavbe bytového domu Floriánska.

Picking up practical experience: ISK company in Kosice has started cooperation with a local
secondary technical school. The students benefit from seeing real machines in action. They also
participate in the maintenance and simple repairs. Possibly, some of them will qualify for jobs
as soon as they graduate from the school.

Od tohto čísla je aj v našom časopise
použité nové logo skupiny COLAS.
Nadväzuje na pôvodné s tým, že
vyzdvihuje tri prvky typické pre našu
spoločnosť: žltú farbu, diamantový tvar
a značku COLAS. Po novom už diamant
nemá pôvodné orámovanie a tri šípky
na pravej strane loga symbolizujú
cestu smerom do budúcnosti. Nové
písmo je svetlejšie a má výraznejší
grafický dizajn. Ústredným sloganom
je „We open the way“, čo po slovensky
znamená „Otvárame cestu“. Celková
grafická zmena vizuálu pokračuje
a postupne dostaneme ďalšie
usmernenia o používaní jej prvkov
vo vziuálnej komunikácii spoločnosti
s klientmi, partnermi, dodávateľmi,
ako aj v internom prostredí.

New logo: The new logo of COLAS is based
on three components that are symbolic for
the company: the color yellow, the diamond
shape and the name. The logo is made to
illustrate the present and to pave the way
to the future. More guidelines for everyday
use will be published later.

Po približne polroku od začiatku svojej diplomatickej misie na Slovensku podnikol
francúzsky veľvyslanec Christophe Leonzi
(na obrázku ôsmy zľava) v závere marca cestu
na východné Slovensko. Navštívil spoločnosti,
ktorých väčšinoví vlastníci pochádzajú z krajiny
galského kohúta. V Košiciach mu manažéri
predstavili organizáciu COLASu na Slovensku.
Hovorilo sa aj o štátnych projektoch týkajúcich
sa infraštruktúry, o dostupnosti pracovnej
sily na trhu a o možnej situácii po skončení
obdobia na čerpanie eurofondov v roku 2020.
Ambassador in Kosice: France’s Ambassador
to Slovakia Christophe Leonzi visited ISK
headquarters in Kosice in March.
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CESTY NITRA potvrdzujú pozíciu silného
hráča v domovskom meste a regióne.
Podieľajú sa na značnom množstve
zákaziek pre mestskú spoločnosť v Nitre
– budujú tam parkoviská, cyklochodníky,
opravujú miestne komunikácie. Pracujú
aj pre súkromných klientov. COLASákov
z nitrianskeho strediska môžete stretnúť
tiež na vidieku, príkladom je práca pre
Regionálnu správu a údržbu ciest. Na
snímke zlepšovanie infraštruktúry obce
Klasov v okrese Nitra.
Nitra agency of CESTY NITRA company
confirms position of a strong player in home
town and region. Working on a number of
orders from the city company, they build
parking lots, cycling paths, refurbish local
roads. COLAS colleagues in Nitra work also
for private clients. From public ones outside
the city, important is the cooperation
with Slovak Roads Administration. The
image shows works on the municipal
infrastructure near the village of Klasov,
Nitra region.

