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editorial

DSS do roku 2015 se změnami

Jaké změny v novém roce COLAS čekají?
zeptali jsme se Pavla Hudlera, ředitele
divize Silniční stavitelství.
Do roku 2015 vstupuje divize Silniční
stavitelství (dále DSS) s organizačními
změnami, které reagují na vývoj
na stavebním trhu. První zásadní změnou
je vyčlenění divize Velké projekty (dále
VP) z divize DSS. Divize VP spadá pod
generální ředitelství. Došlo k dlouhodobě
plánovanému ukončení výrobní činnosti
společnosti SOMARO CZ, s.r.o. Toto jsou
dva segmenty, které nebudou v roce 2015
součástí DSS. Na druhé straně byla do DSS
začleněna oblast Mosty a monolitické
konstrukce dále (MMK).

Dojde v některé z oblastí k větším
změnám než jinde?
K zásadním změnám dochází v oblasti
Západ. Ta byla v roce 2014 rozčleněna
na dva regiony, Karlovarský a Plzeňský.
Silnice Horšovský Týn (SHT) byla
samostatná oblast, která byla řízena
přímo mnou. Od letošního roku jsou
SHT organizačně zařazeny do regionu
Plzeňský, oblast Západ.
Co je cílem těchto změn?
Oblast Západ, posílená o SHT, bude mít
lepší pozici silného regionálního hráče.
Začlenění MMK do DSS přispěje k bližší
spolupráci s oblastmi v jednotlivých
regionech.
Při Vaší práci je určitě důležitý
odpočinek. Co Vám pomáhá dobíjet
baterky?
Tím, co mi nejvíc pomáhá v současné
uspěchané době, je určitě rodina. Protože

jsem od mládí aktivně sportoval, snažím se
spojit jak sportovní, tak volnočasové aktivity
právě s ní.
Vykouzlilo v poslední době něco nebo
někdo v práci na Vaší tváři úsměv?
Většinou je to bohužel úsměv spíše
z údivu nad některými nesmyslnými
požadavky od našich investorů. Na druhé
straně mám určitě vždy radost z každého
našeho úspěchu a myslím, že těch důvodů
k úsměvu není málo.
Kdybyste měl pro COLAS tři přání,
jaká by byla?
Zaprvé dostatek stavebních zakázek,
protože od toho se vše odvíjí. Zadruhé
stabilizaci kvalitního personálního
obsazení všech pozic, aby naši lidé
považovali za profesní čest být součástí
COLASu. A konečně aby COLAS ukotvil své
postavení jako jeden z lídrů na tuzemském
stavebním trhu.

Road Construction Agency (DSS) with implemented changes into 2015
What changes lie ahead for COLAS
in the new year?
DSS enters 2015 with some
organization changes which reflect
developments on the construction
market. The first significant change
is the separation of the Large Project
Agency (hereinafter referred to as VP)
from DSS. The VP Agency is subordinate
to general management. Furthermore,
the long planned termination of
SOMARO CZ production activities has
been accomplished. These are two
segments that will not form part of DSS
in 2015. On the other hand, Bridges and
Reinforced Structures Centre (MMK) has
been integrated into DSS.

Will any major changes be implemented
in any of the DSS sectors?
Significant changes have been
conducted in the Roads Centre – West.
In 2014, it was divided into two
Sectors – Karlovy Vary and Plzeň.
Silnice Horšovský Týn (SHT) was
previously an independent sector that
I managed directly. Since this year, SHT
has been integrated into the Plzeň
Sector, Roads Centre – West.
What is the objective of these changes?
Roads Centre – West, bolstered by SHT,
will be in the position of a stronger
regional player. The integration of
MMK into DSS will contribute to closer

cooperation among Sectors in particular
regions.
If you had three wishes, what would
they be?
Firstly, I would wish for a sufficient
number of construction contracts, as that
is the basis for everything. Secondly, the
stabilization of high-quality personnel
in all positions so that employees regard
being part of COLAS as a professional
honour. Last but not least, I would wish for
COLAS to anchor its position as one of the
leaders on the Czech construction market.
Pavel Hudler
Director of Road Construction Agency
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Philippe Corbel:
Iba prijímanie zmien
vedie k budúcnosti
V slovenskom COLASe je od roku 2012, o rok
neskôr sa stal generálnym riaditeľom pre
krajinu a hlavným zástupcom spoločností
Inžinierske stavby a CESTY NITRA. Philippe
Corbel sumarizuje pre Náš COLAS svoju
a firemnú pozíciu po tomto náročnom období.
Ako dnes vnímate túto firmu a seba v nej?
Sú za nami zložité dva roky, najmä pre ťažkú
situácii na trhu. Jednoducho, ISK ani CESTY
NITRA nečakali toľko zmien a tak rýchlo.
Zmeny odo mňa, no aj vyplývajúce z potreby
mať modernú stavebnú spoločnosť.
Po „bláznivom” roku 2010, poznamenanom
veľkou stratou, sme boli povinní urobiť
zopár rozhodnutí, no ani vtedy nám
nenapadlo, koľko tých zmien napokon bude.
Ani posledné dva roky sme nemali dobré
výsledky, ale urobili sme veľa pre lepšiu
budúcnosť. A tá sa teraz začína. Dúfam, som
presvedčený, že 2015 bude prvý v sérii
dobrých rokov. Aktuálne uzatvárané zmluvy
si vyžadujú nových ľudí, potrebujeme teda
kombinovať skúsenosť s mladou krvou.
Ste spokojní s prílevom nových mozgov
do firmy?
Myslím, že vieme prilákať kvalitných ľudí
na všetkých úrovniach – od majstrov
po manažérov. Naberáme a školíme aj
nových a mladých robotníkov. Verím, že nikto
nebude sklamaný, hoci veci sú občas ťažké
pre nás všetkých. Ale ak uspejeme tento rok,
budú dúfam spokojní všetci.

Líši sa aktuálna slovenská stratégia
COLASu od celosvetovej, zameranej
na cesty?
Našimi troma hlavnými piliermi sú cesty,
sieťové stavby a pozemné stavby – ako
budovy či podobné špeciálne práce, aké
v súčasnosti robíme pre oceliarne U. S. Steel
Košice. V budúcom roku očakávame pokles
v objeme verejných zákaziek, potrebujeme
to nahradiť privátnymi klientmi. Prichádzajú
nové firmy, logistické centrá… nechceme
tam chýbať.
Takže tento rok sa javí dobre?
Napríklad sme podpísali zmluvu so
Slovenskou správou ciest na obnovu
vozoviek 1. triedy. Projekt rýchlostnej cesty
R2 je v plnom rozbehu a verím, že ho
budeme stíhať. Tiež sme získali zákazku
obnovy 60 železničných priecestí po celom
Slovensku. V U. S. Steele robíme 24 hodín
denne, 7 dní v týždni na základoch pre nové
linky. A podpísali sme zmluvu na terminál
osobnej prepravy v Moldave nad Bodvou.
Súťaže sú od nástupu krízy tvrdšie. Ako ste
sa snažili pripravovať ponuky?
Hlavne práca na stavbách musí byť kvalitná
a úsporná. Tak budeme ziskoví a určíme
lepšie cenové ponuky. Znamená to aj
dodržiavať termíny a nulovú úrazovosť.
Potom dostanú prípravári tie správne čísla
pre nové tendre. Ide o viac práce pri kontrole
nákladov, dozorovaní, nápravach vecí priamo

na mieste, viac práce s počítačom. Potom
však budú naše cenové štúdie presné.
Viacerí manažéri a majstri si ťažšie zvykali
na komplexný systém – budget, objectives,
cost control. V čom tu má COLAS výhody?
Najdôležitejšie je, aby sme na stavbách
zarobili. Ak veci nejdú podľa plánu – zlý
projekt, problém u klienta, chybná cena –
vieme pomocou týchto nástrojov rýchlo
reagovať, najneskôr na konci mesiaca.
Manažér projektu môže čo najskôr
predostrieť problém vedeniu.
Ako dobre prognózujeme?
Niekde výborne, inde ešte musíme
popracovať. Niektoré veci sa nedajú prevídať,
ale dá sa na ne rýchlo zareagovať.
O Slovákoch sa hovorí ako o pracantoch.
Čo pozitívne vidíte v kolegoch a kde je
priestor na zlepšenie?
ISK, IS-Lom a CESTY NITRA majú skúsenosti
a know-how. Majú za sebou silnú skupinu
COLAS. No svet sa rýchlo mení. A my musíme
tiež. Občas nevidím u našich zamestnancov
až takú vôľu prispôsobovať sa – pritom
naši dodávatelia či klienti to dokážu. Zopár
našich kolegov akoby hovorilo, načo zmeny,
veď život bol kedysi taký fajn...
My máme v rukáve esá, sme silní a chceme
byť silnejší. Ale svet sa premieňa a rád by
som videl, aby viac COLASákov tieto zmeny
videlo ako príležitosti pre seba a firmu.

Changes are only way to future
The economic results of COLAS in Slovakia were not good in
the last two years, but we did much to prepare for a better
future, says general manager Philippe Corbel. He is convinced
that 2015 will be the first in the succession of good years.
He thinks COLAS is able to attract good people at all levels.
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The success means, firstly, to be profitable at the jobs, and
secondly, to be able to offer best prices in the next tenders.
“The world is changing and I would like to see more of
our employees to see these changes and take them as
opportunities for them and for the company.”

rozhovor

Zeptali jsme se…
Právníka neutáhnete na vařené nudli

Eva Blažková (34) působí v COLAS CZ, a.s.
více než šest let, předtím pracovala v menších
pražských advokátních kancelářích. Je
absolventkou právnické fakulty Západočeské
univerzity v Plzni (2004) a London Metropolitan
University – LLM European Law (2010).

Jsou právníci přísní? A je těžké je vést?
Stejně jako se u ostatních profesí můžete
setkat s lidmi různého naturelu, i právníci
jsou různí. Nemyslím si, že přísnost by
byla základním předpokladem pro výkon
povolání právníka, nicméně možná více
než u jiných profesí je třeba mít dobře
nastavené limity, které zkrátka překročit
nelze, a trvat na nich.
Co se týká druhé části otázky, musím
přiznat, že jsem během svého působení

u COLASu měla poměrně velké štěstí při
výběru kolegů do týmu, takže organizace
právního oddělení je spíše založena
na principu spolupráce než autoritativního
vedení. Na druhou stranu připouštím,
že v obecné rovině to občas může být
poněkud složitější, protože právníka
většinou takzvaně na vařené nudli
neutáhnete.
Která činnost je v rámci Vaší agendy Vaší
nejoblíbenější?
Nemohu říci, že v rámci mé agendy
bych měla činnosti vyloženě oblíbené či
neoblíbené. Právě různorodost je to, co mě
na práci u COLASu baví.

Má Váš tým pro nejbližší období nějakou
prioritu a připravujete nějaké změny
a novinky?
Vzhledem k tomu, že v uplynulém roce
došlo v právním týmu k poměrně velké
personální obměně a také k podstatným
změnám v rozdělení agendy, zásadní
novinky v tuto chvíli nechystáme a spíše
bychom se chtěli zaměřit na zefektivnění
vnitřních procesů týkajících se naší
agendy tak, abychom v rámci možností
zredukovali činnosti administrativní
povahy a mohli se více věnovat
koncepčním záležitostem.

Můžeme poprosit o nějakou právní radu
zdarma?
Je velmi prostá, ale aplikace tohoto
pravidla v běžném životě by ho mnoha
lidem podstatným způsobem zjednodušila:
Nenechte se dotlačit k podpisu dokumentu,
který jste nečetli nebo kterému nerozumíte.

Spoľahlivo „v zadných radoch“
Čím je práca právnikov špecifická práve vo
väčšej stavebnej firme?
Je nutné mať nielen znalosť zákonov
v jednej oblasti práva, ale v omnoho širšom
zábere – obchodné, správne, občianske
alebo trestné právo, komunikáciu
s obchodnými partnermi, úradmi a súdmi.
Ako vychádzate v pracovnom tíme ISK
s troma kolegyňami? Máte každý svoje
vlastné projekty, alebo sa na právnom
„ošetrení” väčších zákaziek podieľate
všetci?
Myslím, že mnohí kolegovia mi
v tichosti závidia  Samozrejme,
na hlavných projektoch sa podieľame
všetci, veď komunikácia a kooperácia je
nevyhnutnosťou a samozrejmosťou.

Významné zmluvy s klientmi podliehajú
aj schváleniu korporatívnych právnikov
vo Francúzsku. Často s nimi veci
konzultujete? Čo ich obzvlášť zaujíma?
Najmä väčšie a zložitejšie úlohy, ktoré by
mohli mať významný dosah na budúcnosť
spoločnosti. Rovnako si vymieňame
skúsenosti s kolegami v sesterských
spoločnostiach strednej a východnej Európy.
Kedysi sa hovorilo, že náročnejšie
podmienky si kladú súkromní klienti ako
verejný sektor, teda štát a samosprávy. Je
to dnes skutočne tak?
Aj v súčasnosti sa stretávame so zmluvami

Práca právnych špecialistov v stavebných
spoločnostiach býva mimo centra
záujmu firemnej verejnosti – no o to
je dôležitejšia. Aktuálne vedie tím
právnikov na Slovensku Michal Horeličan.
Aj on odpovedal na naše otázky.

od súkromných spoločností, ktoré sú
značne nevyvážené. Našou úlohou je
vtedy identifikovať riziká, upozorniť na ne
a pokúsiť sa dohodnúť akceptovateľné
podmienky. Tým nemôžem povedať, že
klienti z verejného sektora sú menej
nároční, každý chce predsa dostať čo
najviac a v najlepšej kvalite.

Reliable „invisible“ work: Work of lawyers in COLAS is not very visible, but the more important
for it. In both our countries, the legal processes are attaining a good degree of stability. A crucial
factor is to identify risks capable of posing a threat to the company.
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Pohľad z plošiny žeriava na stavenisko čistiarne odpadových vôd v Moldave nad Bodvou.
Vpravo rozostavaná prevádzková budova, vzadu kalojemy, vľavo dosadzovacie nádrže.

Vodohospodársky projekt na západ od Košíc

Voda v rôznych podobách
Moldava nad Bodvou, neveľké mesto na západ od Košíc. Povodie rieky Bodvy
je tu známe svojou čistou prírodou a turistickými zaujímavosťami. Spomeňme
aspoň Jasovskú jaskyňu, súčasť svetového dedičstva UNESCO.
Územie totiž leží na východnom okraji
Národného parku a Biosférickej rezervácie
Slovenský kras. Inžinierske stavby (ISK)
dostali minulý rok možnosť postaviť
6 náš COLAS

v regióne dve kľúčové vodohospodárske
stavby, ktoré v ňom doteraz chýbali. Toto
leto sa obidve stanú skutočnosťou.
Veľký projekt Odkanalizovania

mikroregiónu Bodva je financovaný
predovšetkým z eurofondov. Investor,
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,
zveril realizáciu spoločnosti Strabag, tá sa

téma
Z Poproča sa tak môže napokon odvádzať
odpadová voda z 277 šácht a 624 prípojok.
Majster Marek Bilý konkretizuje: „Celý
kanál sa pozbiera do hlavnej čerpacej
stanice. Odpadové vody sa budú ďalej tlačiť
do Jasova ešte v rámci nášho projektu,
z Jasova potom ďalej až do Moldavy. Väčšina
bude zabezpečená gravitačným spádom, nie
však zo všetkých prípojok, tie, kde nebude
prirodzený spád, využijú menšiu stanicu,”
dodáva Marek aj za približne 20 kolegov
COLASákov, ktorí tu pracujú. Robotu by mali
ukončiť do záveru júna.
Vodu nájdete v Moldave nad Bodvou i na Hlavnom námestí.
Fontána je v prevádzke od jari do jesene.

ju však rozhodla riešiť aj prostredníctvom
poddodávok. ISK sú preto pri dvoch
kľúčových častiach projektu – výstavbe
väčšej čistiarne odpadových vôd (ČOV)
v Moldave a tiež 9,5 kilometroch
kanalizácie v kedysi baníckej obci Poproč.
Prvá zmienená zákazka má hodnotu
1,67 milióna, druhá 1,92 milióna eur bez
DPH. Obe vznikajú v réžii závodu Mosty
a špeciálne projekty, ktorý sa špecializuje
na pozemné, sieťové a vodohospodárske
diela. Manažérom projektu za ISK je
Tomáš Kuchár.
Práce na oboch stavbách sa rozbehli
v novembri minulého roka a čo bolo
netypické, pokračovali prakticky bez
prestávky aj cez zimu. Približne tri

Majster Marek Bilý pri geodetickom
zameriavaní výkopu kanalizácie v Poproči.

desiatky COLASákov sa teda nemuseli
ocitnúť v zápornom depozite pracovného
času a už na jar mali odpracovaný
nadpriemerný počet hodín.

K bezproblémovej práci je však i tu
dosť ďaleko. Aj kvôli banskej minulosti
Poproča, kde sa ešte do roku 1965
ťažila antimónová ruda. „Často narážame
vo výkopoch na vodu, aj tam, kde je
kopcovitý terén. Keď sme robili vetvy
na Vlčej doline a pri starej bani Rúfus,
zalialo nám výkopy... bývalé štôlne sú

V Poproči sa obyvatelia občas radia
s COLASákmi o svojich vlastných stavbách
A ešte viac vody...
V Poproči mali doteraz kanalizáciu len malé
časti obce, väčšina domácností sa musela
uspokojiť so žumpou na pozemku. Obec
leží z väčšej časti v kopcovitom teréne,
no i tak sú súčasťou projektu na jej území
dve menšie prečerpávacie stanice a jedna
väčšia, na mieste doterajšej malej ČOV-ky.

totiž zatopené a voda sa stále niekde
ukazuje. Vraj aj baňa bola zavretá
hlavne kvôli vode.” Ako reagujú, keď
ich prekvapí? „Odčerpávame ju, robíme
rôzne studne, prečerpávame a tlačíme
ďalej. Dá sa to vlastnými silami.” Hoci
to prácu trochu spomaľuje, časový
harmonogram by ohrozený byť nemal.

Panoramatický záber areálu budovanej,
modernejšej ČOV s vyššou kapacitou v Moldave nad Bodvou. Vľavo aktivačné nádrže.
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téma
Investor zároveň v rámci širšieho
projektu dotiahol do Poproča aj hlavný
prívod pitnej vody, na čom sa ISK tiež
podieľajú.

staviame prevádzkovú budovu a tiež
administratívnu budovu, ktorú sme
od Strabagu prevzali na jar,” sumarizuje
manažér projektu Tomáš Kuchár.

Na stavbách sa robilo bez prestávky
i cez zimu, pripojili sa i niekoľkí robotníci
po návrate z Mochoviec
Obec víta, že konečne bude mať
kanalizáciu celá. „Ľuďom sa snažíme
vyhovieť pri umiestnení revíznej šachty
a potrubia, aby sa čo najviac využil
gravitačný spád a nemuseli kupovať
vlastné prečerpávačky,” dodáva Marek.
Dokonca prichádzajú aj jednotliví
obyvatelia obce a od stavbárov si pýtajú
radu k vlastným projektom. Dva týždne
strávil v Poproči aj Cedric Belloni,
COLASom prizvaný odborník na práce
spojené s pokládkou rúr.
Čistejšie už na jeseň
Pôvodná moldavská ČOV-ka ešte
stále funguje v dočasnom režime,
časť z nej už zbúrali, nová bude
mať väčšiu kapacitu. „Ako ISK
sme tu robili výkopové, základové
a železobetónové konštrukcie, ďalej

Práce teda prebiehali prakticky na všetkých
objektoch súčasne, vrátane tlakových
skúšok. Na stavenisko už z veľkej
vzdialenosti upozorňuje vežový žeriav,
na jednej z jeho plošín vznikla aj jedna
z fotografií pri tomto článku. „Využívame
ho permanentne, hlavne na prekládku
materiálu. Zo žeriava ste mohli vidieť aj
vodu v aktivačnej nádrži. Aby sme vodou
z rieky neplytvali, prečerpávame ju aj
na tlakovú skúšku do dosadzovacích nádrží
a kalojemov,” komentuje Tomáš aktuálny
stav v deň prípravy článku.

Do konca augusta by mali ISK mať
všetku prácu hotovú, ČOV-ka by čoskoro
nato mala začať fungovať v skúšobnej
prevádzke. Oficiálnym termínom
ukončenia projektu je december tohto
roka. Už dnes je však jasné, že ISK
potvrdili svoju pozíciu silného hráča
v oblasti vodohospodárskych stavieb aj
v Moldave a okolí.

Many faces of water: ISK special works agency in Košice is in full swing building the sewerage
system for communities in Bodva micro-region in east Slovakia, near the UNESCO heritage
Jasovská cave. The works include renovation of a wastewater treatment plant (WTT) for roughly
20,000 inhabitants and building a brand new sewer for a village Poproč. On WTT, COLAS
coordinated, among others, digging, foundation-laying and concete works. The complications on
the Poproč site were posed mostly by unexpected flash bursts of ground water, a residue of mining
activities in the area. The total cost of project, carried out since last autumn, and continuing
throughout winter season, will exceed 3.5 million euros.

Práce na výstavbe kanalizácie v centrálnej časti kedysi baníckej obce
Poproč. Občas aj tu prekvapila stavbárov spodná voda.
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Kvôli prítomnosti subdodávateľov
nebolo potrebné zamestnať väčšie
množstvo kmeňových kolegov, ale
medzitým do tímu pribudli „navrátilci”
z prác na dostavbe atómovej elektrárne
Mochovce. Tomáš Kuchár si tak vyskladal
šesťčlenný tím. „Robili na veciach,
ktoré nemáme zazmluvnené – drobnú
murárčinu, podklady pre výkopy,
bezpečnostné práce, zábradlia, tlakové
skúšky spojené s čerpaním vody.” Popri
nich pracuje na stavbe aj majster
Ladislav Magura.

Tímový duch v COLASe. Zľava Tomáš Kuchár,
Marek Maxim, Dávid Trejfa a Jozef Repaský zo
závodu Mosty a špeciálne projekty ISK.

téma

Loni na začátku července zahájilo sdružení firem EUROVIA CS – COLAS CZ opravy úseku dálnice D1 na vjezdu do Prahy.
V Česku jde o první případ, kdy se na tak frekventovanou komunikaci pokládá takzvaný tichý asfalt.

Úsek D1 před Prahou si obléká
nový kabát z tichého asfaltu
Prestižní projekty, nejsledovanější stavební zakázky v Česku, výkladní
skříně velkých stavebních firem – řeč není o ničem jiném než o rekonstrukci
dálnice D1. Zároveň jde o stavbu ostře sledovanou médii. Není divu, ostatně
se říká, že zastaví-li se „dé jednička“, stojí celá republika. O úseku přímo
před Prahou to pak platí dvojnásob.
Úsek mezi Průhonicemi a Chodovem
patří k nejvytíženějším částem D1.
Podobně jako další velmi frekventovaný
úsek před Brnem ovšem není zahrnut

v mapě modernizované dálnice D1
a nenajdete jej ani na portálu
www.novad1.cz, který sleduje modernizaci
D1 do nejmenších podrobností.

Nejde totiž o modernizaci jako takovou,
oba úseky již mají v každém směru tři
jízdní pruhy a dálnice se tak nemusí
rozšiřovat. Opravy ovšem byly nezbytně
náš COLAS 9

téma
D1 OPRAVA AB VOZOVKY
nutné; před jejich zahájením se
na vozovkách vyskytovaly lokální výtluky,
podélné a příčné nerovnosti a trhliny,
rozpadaly se obrusné a ložné vrstvy.
Poškozená byla rovněž svodidla, elastické
mostní závěry i odvodnění, na krajnici
a ve středním dělicím pásu ležely nánosy
bahna.
Tichý asfalt a 3D technologie
Velkou opravu dálnice D1 na vjezdu
do Prahy zahájilo sdružení firem
EUROVIA CS – COLAS CZ na začátku
července 2014. První část oprav skončila
podle plánu na podzim loňského roku,
v dubnu 2015 vypukla druhá fáze.
Mimořádný zájem veřejnosti a různých

Speciální povrch při zachování velmi
dobrých protismykových vlastností
snižuje hladinu valivého hluku
vznikajícího při styku pneumatiky
s povrchem vozovky tak, že se hladina
hluku dostává na úroveň polovičního
dopravního zatížení. Jeho cena je
srovnatelná s kryty se stejným pojivem,
byť ji může ovlivnit výběr kameniva
a jeho dovozová vzdálenost.
Na úseku D1 na vjezdu do Prahy byla
současně použita komplexní analýza
3D technologií pro zajištění maximální
možné rovinatosti vozovky. Jedná se
o zaměření skutečného stavu před
rekonstrukcí s vysokou hustotou
měřených bodů v souřadnicích GPS,

Společnost COLAS CZ úspěšně
položila na několika stavbách
protihlukovou směs tichého asfaltu
institucí tentokrát přitahuje zejména
tři a půl kilometru dlouhý úsek mezi
km 6,7–3,2, kde se vůbec poprvé v historii
dálnice D1 pokládá moderní tichý asfalt.
Opravy se týkají úseku D1 mezi km 9,4 až
km 1,275, tedy jedné z nejvytíženějších částí
dálnice. Probíhají ve dvou fázích, definitivně by
měly skončit letos v červnu.
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počítačovou modelaci nivelity nové
vozovky na základě těchto údajů
a zpětné řízení strojů, tedy fréz
a finišerů, dle nového modelu.

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel:
Společnost D1, EUROVIA CS – COLAS CZ
Cena stavby dle smlouvy:
258,3 milionů Kč
Opravovaný úsek: km 9,4–1,275
Délka výstavby: 183 dnů,
1. část 07/2014 – 10/2014,
2. část 04/2015 – 06/2015

O výhodách tichého asfaltu
Zatímco na D1 na vjezdu do Prahy
pokládala „tichý asfalt“ – respektive
speciální asfaltovou směs VIAPHONE –
EUROVIA CS coby partner ve sdružení,
společnost COLAS CZ úspěšně položila
na několika stavbách protihlukovou směs
s obchodním názvem MICROVILLE.
Tichý asfalt se uplatňuje zejména
v obcích, ve městech nebo v těsné
blízkosti zastavěných částí, mimo ně
nemá příliš smysl. Podle Jiřího Albrechta,
manažera regionu Středočeský a Praha,
oblast Sever, použil COLAS CZ tichý

Takto probíhala pokládka směsi MICROVILLE v obci Církvice. Na snímku je
zachyceno mimořádné nasazení strojů v místě největší šířky vozovky.

téma

Směs
MICROVILLE

Ačkoli pokládka směsi MICROVILLE způsobila obyvatelům Církvice problémy jako každá jiná stavba,
dnes již tichý asfalt místní chválí. Na snímku vpravo dole je možno vidět detailní záběr nového
zhutněného povrchu, kde klíč slouží jako měřítko pro lepší představu o velikosti zrn kameniva.

asfalt v krajích jeho působnosti například
v roce 2012 pro opravu komunikace
I/38 – průtah obcí Církvice, v roce 2013
pro opravu komunikace I/16 – průtah
obcí Vavřineč, o rok později pak pro
rekonstrukci některých pražských ulic,
například zastavěné části ulice Na Stráži
a rekonstrukci ulice Komunardů.

deformací, používá se však jako
tenkovrstvá úprava.“
Nakolik sníží tichý asfalt hladinu hluku?
Podle Miloše Kašpárka měření hluku
způsobeného odvalováním pneumatik
provedené různými metodami (SPB, CPX)
prokázalo snížení hlučnosti na vrstvě
MICROVILLE oproti běžným povrchům

Tichý asfalt je velmi odolný
a má výborné protismykové vlastnosti
Oč vlastně jde?
„Je to asfaltová směs s velikostí zrn
kameniva do 8 mm určená pro obrusné
vrstvy vozovek v oblastech, kde je
potřebné dosáhnout snížení hladiny
hluku vytvářeného pneumatikami
projíždějících vozidel,“ vysvětluje
technologický manažer Miloš Kašpárek.
„Směs je zároveň velmi odolná vůči
účinkům dopravního zatížení, má
výborné protismykové vlastnosti
a odolnost proti vzniku trvalých

v rozsahu 3 až 7 dB(A), v závislosti
na podmínkách měření.
Uvádět, že se tak dopravní zátěž
na úsecích s tichým asfaltem snížila
o třetinu či polovinu, je podle něj
ovšem složité. „Lze snad říci,“ dodává
Miloš Kašpárek, „že využití nízkohlučné
obrusné vrstvy MICROVILLE odpovídá
ve srovnání s běžnými povrchy přibližně
snížení intenzity dopravního provozu
na polovinu nebo snížení rychlosti vozidel
o 15–20 km/h.“

Směs byla navržena ve výzkumném
a vývojovém centru skupiny COLAS
(CST – Campus for Science and
Techniques) sídlícím ve Francii v Magny
les Hameaux Cedex u Paříže. Toto
rozsáhlé špičkově vybavené výzkumné
a vývojové centrum má dlouholeté
zkušenosti v oblasti stavebně dopravních
technologií a zaznamenalo v této oblasti
řadu úspěchů ve výzkumu a vývoji.
Centrum dlouhodobě vyvíjí mimo jiné
i asfaltové vozovkové vrstvy s účinkem
útlumu dopravního hluku, které se
úspěšně používají například ve Francii,
Belgii, Dánsku, Polsku a v dalších zemích.
Právě v tomto centru byly navrženy
asfaltové směsi pro protihlukové vrstvy
s obchodním názvem MICROVILLE,
dlouhodobě používané v různých firmách
skupiny COLAS.
Směs MICROVILLE byla poprvé úspěšně
použita na francouzských silnicích
v roce 1991, v následujícím roce získala
prestižní národní cenu Décibel d’Or
(Zlatý decibel). Od té doby byly úspěšně
položeny miliony čtverečních metrů
obrusných vrstev ze směsi MICROVILLE.
V roce 2011 COLAS CZ doručil
do laboratoří výzkumného a vývojového
centra skupiny COLAS u Paříže všechny
potřebné vstupní materiály, tj. veškeré
kamenivo a asfalt. Výsledkem je
návrh osvědčené protihlukové směsi
MICROVILLE přímo z místních českých
materiálů.

The D1 motorway section before Prague is getting on a new coat of low-noise asphalt:
MICROVILLE mixture, which COLAS CZ laid on the D1 section near Prague, was successfully used
for the first time on French roads in 1991. In the following year it was awarded the prestigious
award, Décibel d’Or. Since then, millions of square meters of wearing courses made of this
mixture were successfully laid. In 2011, COLAS CZ submitted all required material (aggregate and
bitumen) to the COLAS laboratories of research and development institute near Paris. As a result,
an approved low-noise MICROVILLE mixture directly from local Czech material has been designed.
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kaleidoskop
1

4

Kaleidoskop

K. Vary – 43RD Zlatý Kopeček
Investor: Stavomontáže Karlovy Vary, a.s.
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční
stavitelství, oblast Západ, region
Karlovarský
Termín dokončení prací: 04/2015
Cena: 10,73 mil. Kč bez DPH
2

Oprava komunikace na pozemku
p.č. 897/1 a 907/2 v k.ú. Špindlerův Mlýn
Investor: Město Špindlerův Mlýn
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize
Silniční stavitelství, oblast Sever, region
Královéhradecký
Termín dokončení prací: 07/2014
Cena: 2,85 mil Kč bez DPH
5

4

Liberec
Ústí nad
Labem

5

oblast Západ

1

Hradec Králové

2

Karlovy Vary

oblast Sever

PRAHA

Pardubice

Plzeň

6
Jihlava

3

Investor: Pražská vodohospodářská
společnost a.s.
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.
Termín dokončení prací: 04/2015
Cena: 254,13 mil. Kč bez DPH
3

oblast Jih

České
Budějovice

Odstranění povodňových škod – Prosecké
sběrače, Praha 9
Polní cesta HC1 a poldr PEO 11 Hřibojedy
Investor: Státní pozemkový fond
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize
Silniční stavitelství, oblast Sever, region
Královéhradecký
Termín dokončení prací: 10/2014
Cena: 8,94 mil. Kč bez DPH

7

6

Opravy komunikací II. a III. třídy v roce
2014 – starostové
Investor: Jihočeský kraj
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční
stavitelství, oblast Jih, region Jihočeský
Termín dokončení prací: 04/2015
Cena: 35,25 mil. Kč bez DPH

II/405 Příseka – obchvat
Investor: Kraj Vysočina
Zhotovitel: Sdružení za účasti
COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství,
oblast Jih, region Vysočina
Termín dokončení prací: 09/2015
Cena za COLAS CZ: 58,24 mil. Kč bez DPH
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Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty
Skalica
Objednávateľ: AGROMA s.r.o.
Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Trnava
Termín dokončenia prác: 04/2015
Cena: 289 tisíc € bez DPH

kaleidoskop
7
2
1

II/444 – Uničov–Šternberk – Intravilán
a úprava křižovatky silnic II/444
a III/44624 v Uničově – část – Intravilán
Investor: Olomoucký kraj
Zhotovitel: Sdružení za účasti COLAS CZ, a.s.,
divize Silniční stavitelství, oblast Východ
Termín dokončení prací: 07/2015
Cena za COLAS CZ: 56,66 mil. Kč bez DPH

Odstránenie následkov povodní na
mostoch v Prešovskom kraji (PSK – západ)
Zabezpečenie bezpečnosti na
cestách poškodených povodňami na
území Žilinského samosprávneho
kraja – Rekonštrukcia a modernizácia
cesty Radôstka–Nová Bystrica
Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Trenčín
Termín dokončenia prác: 05/2015

7
Ostrava
Olomouc

Objednávateľ: SÚC PSK Prešov
Zhotoviteľ: ISK, závod Cestné staviteľstvo,
RHS Prešov
Termín dokončenia prác: 06/2015
Cena 1,066 milióna € bez DPH
3

Cena: 164 tisíc € bez DPH

oblast Východ

Zlín

Brno

2

1
3

Žilina

Prešov

7
Trenčín

Banská Bystrica

6

4
Košice

5
Trnava

Nitra

BRATISLAVA

5

Objednávateľ: Slovenská správa ciest,
IVSC Žilina
Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Trenčín
Termín dokončenia prác: 12/2017
Cena: 1,2 milióna € bez DPH

Objednávateľ: SÚC PSK Prešov
Zhotoviteľ: ISK
Termín dokončenia prác: 06/2015
Cena: 2,092 milióny € bez DPH
4

6

Veľkoplošné opravy vozoviek
Veľké Bielice

Odstránenie následkov povodní na
cestách Prešovského kraja (PSK – západ)

Revitalizácia verejných priestranstiev
obydlí marginalizovaných rómskych
komunít
Objednávateľ: Obec Prenčov
Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Nitra
Termín dokončenia prác:
zmluva do 08/2017 (reálne 2015)
Cena: 465 tisíc € bez DPH

TAP 200 (cementáreň Turňa nad Bodvou)
Investor: Holcim (Slovensko) a.s.
Zhotoviteľ: ISK, závod Mosty a špeciálne
projekty
Termín dokončenia: 05/2015
Cena : 1,742 milióna € bez DPH
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stavby

Nová štvrť
v kopcovitom
teréne Devína
V okrajových mestských častí
Bratislavy pribúdajú obytné štvrte.
Jednou z nich sú Záhrady, ktoré
v zeleňou dýchajúcej oblasti
Devína stavia developer Lis Anker
zo skupiny Corwin Capital. Práce
za 515,4 tisíc eur vrátane DPH
začali v januári a hotové by mali
byť do konca júna.
Dodržiavanie dohodnutých termínov
je pri takejto zákazke veľmi dôležité.
„Na dokončenosť našich prác totiž priamo
nadväzuje výstavba domov a predaj
stavebných pozemkov z marketingového
hľadiska,“ hovorí Ľubomír Rác, vedúci
trnavského strediska CESTY NITRA, ktoré
zákazku realizuje. Podľa objednávateľa

Zložité podmienky v kopcovitom teréne kladú zvýšené nároky na zásobovanie
stavby spevnených plôch pre rodinné domy na okraji Bratislavy.

rastie počet predaných pozemkov úmerne
s pribúdajúcimi plochami dokončených
komunikácií.
Projekt realizuje tím stavbyvedúceho
Ľubomíra Balážika, ktorému výrazne
pomáha jeden z geodetov strediska
Ľubomír Moskáľ. „V tomto roku tak
opäť potvrdzujeme prítomnosť COLASu
v Bratislave, keď by celkový objem
prác mohol dosiahnuť 1,5 milióna eur,“
doplňuje Ľ. Rác. Celá stavba neďaleko
rieky Morava s výhľadom na hrad Devín sa
nachádza v prudkom svahu, čo spôsobuje
nemalé problémy najmä so zásobovaním
materiálom. Prístup na stavenisko
s návesom nie je možný, väčšinu

materiálu – obrubníky, zámkové dlažby,
uličné vpusty – sme museli najskôr zložiť
v susednom lome a následne dopravovať
na stavbu mechanickou rukou,“ vysvetľuje
Ľ. Balážik. Plocha asfaltobetónových krytov
vozoviek a chodníkov dosiahne 4 413 m2,
dláždených krytov vozovky a parkovísk
5 191 m2. Cestných obrubníkov položia
Trnavčania 3,2 kilometra.
Gardens of Devín: New upscale
neighbourhood is growing in outskirts
of Bratislava, where Trnava agency of
CESTY NITRA prepares the paved areas in
the difficult, hilly terrain. All the fetched
material must by finally transported to the
site through mechanical hand. The job has
a worth of 515,000 euros.

17 kilometrov za 2 mesiace
Cesty medzi obcami Pozba, De- kého okresu. CESTY NITRA mali
dinka a Tekovské Lužany tvoria iba necelé tri mesiace na to, aby
spojnicu novozámockého a levic- zrekonštruovali vyše 17 kilomet-

Zrezávanie nespevnených krajníc na ceste III. triedy medzi Pozbou
a Tekovskými Lužanmi.
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rov tejto komunikácie III. triedy.
Celková cena diela bez DPH dosahuje 2,1 milióna eur. Investorom
je Nitriansky samosprávny kraj.
Hoci vozovka nebola v takej zlej
kondícii, ktorá by si vyžadovala
spevňovanie jej spodných vrstiev,
položenie dvoch nových vrchných asfaltových vrstiev sa i tak
týkalo plochy približne 100 tisíc
štvorcových metrov. Cieľom bolo
vozovku vyfrézovať do hĺbky
5 centimetrov a následne zosilniť.

„Za dva mesiace sa nám podarilo
zabudovať 20 tisíc ton asfaltových zmesí,” hovorí stavbyvedúci
Ján Hreha, ktorý dielo koordinoval spolu s kolegom Patrikom
Hunákom. Práce si vyžadovali
výnimočne dobrú časovú a logistickú koordináciu. Zaujímavosťou
diela sú bezpečnostné prvky,
ktoré ešte nepatria na Slovensku
medzi bežné, obzvlášť na cestách
III. triedy. „Patria k nim merače
teploty vzduchu a vozovky a solárne napájané merače rýchlosti,”
komentuje vedúci strediska Nitra
Juraj Varga.

Thousands of tonnes in a few weeks: CESTY NITRA team did
a road reconstruction job in its self-administration region, namely,
17 kilometres of local road between Nové Zámky and Levice counties in
west Slovakia. In less than three months, 20 thousand tonnes of asphalt
mixes were laid on 100,000 square metres within the project.

stavby
z mostného závodu), rekonštrukciu do Slavca. Ďalej na východ opravšeobecných objektov a predo- via ISK časť cesty medzi Sečovvšetkým renováciu troch úsekov cami a Horovcami. Všetky úseky
ciest I. triedy v celkovej dĺžke sú na pomerne rovinatom teréne,
16,75 kilometrov.
kde dochádza zo strany vodičov
Bude práca aj prvotriednej kvality? k častému prekračovaniu najvyšVšetci v to dúfajú. Termín dodania šej povolenej rýchlosti. Obzvlášť
Úsek od hranice Banskobystrického kraja po Bohúňovo v okrese Rožňava
zákazky je polovica decembra. potrebný bude teda aj preventívje prvým tohtoročným renovovaným na cestách I. triedy v Košickom kraji.
Aktuálne sa už partia okolo stav- ny dôraz na všetky bezpečnostné
byvedúceho Zoltána Škvareniaka aspekty práce. Tá však má i svoje
pustila do opravy úseku od hranice pozitíva. „Pracuje sa podstatne
Banskobystrického kraja po obec jednoduchšie ako v meste, pod
Bohúňovo. Práve v tejto lokalite nohami nemáme žiadne nečaké
Košický kraj má stále vybudova- stavby zákazku za 37,3 milióna eur máme blízku výrobňu asfalto- elektrické vedenia ani iné siete,”
ných len minimum kilometrov bez DPH. COLASákom z nej patrí vých zmesí v Čoltove. Nasledovať avizuje akčné leto Z. Škvareniak.
diaľnic a rýchlostných ciest, pre- 38,21 %, čo je hodnota 14,2 mi- bude susedný úsek od Plešivca
to sú pre bezpečnosť a pohod- lióna eur.
First class quality: ISK Roads Agency has been assigned – as a member
lie rozhodujúce cesty I. triedy. Aktivity v réžii cestného závodu
of consortium – with reconstructing 16,75 kilometres of 1st class roads
Od Slovenskej správy ciest získalo budú zahŕňať opravu dvoch mosin their home region of Košice. The repaired sections are on flat terrains,
where drivers are often speeding.
konzorcium Eurovia – Inžinierske tov (tu prizvú spolupracovníkov

Prvotriedne úseky

Krajší vstup do Únie
Slovensko-ukrajinská hranica je dlhá 98 kilometrov a tvorí časť
východnej hranice Schengenského priestoru, kde je umožnený voľný
pohyb osôb v rámci Európskej únie.
Hraničný priechod Vyšné Nemecké–Užhorod
je najväčším medzi našimi krajinami, ročne
ním prejde aj 200 tisíc ľudí a denne tu
odbavia colníci okolo 300 kamiónov.
Infraštruktúra na slovenskej strane už
potrebovala obnovu. Zákazku „Rekonštrukcia
Cestného hraničného priechodu Vyšné
Nemecké” za 2 milióny eur bez DPH získali

od Finančného riaditeľstva SR Inžinierske
stavby, konkrétne Cestný závod Východ.
Prevzali ju 9. apríla a mala by byť dokončená
do septembra. Projekt pozostáva z troch
častí. Prvou je zabezpečenie plynulého
prepojenia pracovísk osobnej dopravy
zo Slovenska na ukrajinskú stranu, čo
zahŕňa rekonštrukciu spevnených plôch

Colnica Vyšné Nemecké–Užhorod na východnej hranici Schengenskej zóny bude čoskoro vynovená.

a komunikácií vrátane odvodnenia,
renováciu kamerového systému
a rekonštrukciu budovy starej colnice.
Druhá časť rieši opravu spevnených
plôch a prístupových komunikácií a ich
odvodnenia v okolí skenera nákladnej
dopravy. Treťou časťou bude prístavba
sociálnych zariadení vrátane zdravotnotechnickej inštalácie. Práce bežia počas
plnej prevádzky hraničného priechodu.
„Robíme v stiesnených podmienkach,
dopravu presúvame vždy do jedného pruhu,
kým na druhom sa robí, čo zvyšuje nároky
na čas i financie,” hovorí stavbyvedúci
Marián Adamčík. Cítia aj prísny režim
v areáli, veľa colníkov má pri sebe zbraň.
Má to však aj svoje výhody. „Sme dobre
strážení. Kamery nás snímajú, takže aj
v Bratislave môžu sledovať, ako prebieha
výstavba,” dodáva Marián. Realizátorom
diela je stredisko (RHS) Zemplín, jeho vedúci
Adrián Zacharský a Fabrice Faye dozerajú
na realizáciu.
Positive EU entry: COLAS agency Roads
East has taken on the difficult project of
renovating border crossing between Slovakia
and Ukraine, in Vyšné Nemecké. The job on
the Schengen checkpoint includes complete
overhaul of paved areas, their drainage and
renewal of CCTV system.
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Božejov–Ondřejov–Pelhřimov:
stavba silnice I/34 začíná
V dubnu 2015 začala na silnici první třídy číslo 34 stavba
obchvatu kolem Ondřejova a Ústrašína, na který lidé z okolí
čekají už řadu let. S cenou téměř půl miliardy korun jde
o největší stavbu na Vysočině v roce 2015 a možná i v letech
následujících. Výběrové řízení vyhrálo sdružení tří firem –
Swietelsky stavební s.r.o., STRABAG a.s. a COLAS CZ, a.s.
„Vedoucí účastník sdružení, firma
Swietelsky, má 34 %, COLAS CZ
a Strabag mají 33 %, náš podíl na ceně
je tedy zhruba 148 milionů,“ vysvětluje
Vít Weselý, manažer regionu Vysočina,
oblast Jih. „Každá z firem chce mít
zhruba stejnou plochu asfaltového
povrchu aneb „balené“, protože každá
disponuje svými obalovnami.“
Už nyní je jasné, že COLAS bude mít
na starosti přibližně 1,8 km dlouhý

úsek s nejdelším mostem, tedy obchvat
obce Ústrašín. Právě tam se podle
Víta Weselého předpokládají největší
archeologické nálezy. Archeologové
stavbu prošli už před předáním
staveniště a našli úlomky středověkých
zbraní a další předměty. „Most vede přes
údolní nivu a navazuje na zalesněný
kopec, kde stávala středověká tvrz
Ústrašín; právě tam se předpokládá
největší naleziště. Úseky ostatních

Poklepání základního kamene stavby silnice I/34 Božejov–Ondřejov–Pelhřimov se konalo
ve čtvrtek 16. dubna. Na pódiu Jan Rýdl, vedoucí oddělení komunikace ŘSD ČR, u kamene zleva
Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD, Tomáš Blecha, náměstek sekce pro realizaci zdrojů Státního
fondu dopravní infrastruktury, Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina, Josef Koch, místostarosta
Pelhřimova, a Petr Čížek, generální ředitel společnosti Swietelsky stavební, s.r.o.

Silnice I/34
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
správa Jihlava
Zhotovitel: Sdružení Božejov
(Swietelsky stavební s.r.o., STRABAG a.s.,
COLAS CZ, a.s.)
Cena stavby dle smlouvy:
448 137 894 Kč bez DPH
Celkový objem zemních prací:
výkopy 314 888 m3, násypy 301 378 m3
Délka hlavní trasy: 5 397 m
Plocha vozovek: 60 500 m2
Počet mostů: 9 v celkové délce 211 m; tři
jsou ocelové, takzvané tubosidery, zbytek
jsou betonové mosty včetně největšího
čtyřpolového
Zahájení stavby: duben 2015
Uvedení do provozu: říjen 2017
partnerů si samozřejmě archeologové
projdou také, ale neočekávají tam nic
podstatného.
Na jednu stranu mě zajímá, co najdou,
na druhou stranu se bojím, aby nás
nezdrželi v práci.“
Obavy jsou namístě, kvůli
archeologickému průzkumu bude stavba
stát nejméně dva měsíce a všichni budou
doufat, že se pátrání neprotáhne podobně
jako při budování obchvatu Jihlavy, kde
archeologové potřebovali terén prohledat
do větší hloubky. „Zářez byl skoro hotový,
kolem jejich území už projížděla auta,
ale průzkumy probíhaly další dva měsíce,“
vzpomíná Vít Weselý. „Ale neberu to tak,
že by nám komplikovali situaci. Je to jejich
práce a ve finále jsou objevy zajímavé.“
Project “I/34 Božejov-Ondřejov-Pelhřimov
road“ initiated: The project involving
the by-pass of Ondřejov and Ústrašín
municipalities was initiated in April 2015.
With a total volume of work amounting to
almost 0,5 B CZK, the project is the largest
in the Vysočina region in 2015 and perhaps
even in the years to come. The tender
was awarded to a consortium of three
companies: Swietelsky stavební s.r.o. (the
leading member – 34% share), COLAS CZ,
a.s. (33%) and STRABAG a.s. (33%)
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První firemní Škoda Octavia
na pohon CNG už brázdí české silnice
Zatímco v roce 2013 se v Česku
prodalo pouze 379 nových osobních
aut všech značek s CNG pohonem,
v roce 2014 prodeje výrazně stouply.
Mladoboleslavská Škodovka začala
Octavie s pohonem na stlačený zemní
plyn vyrábět v červnu a do konce
roku z továrny vyjelo přes 600
automobilů tohoto typu. Jedním z nich
je Škoda Octavia 1,4 TSI s 6stupňovou
převodovkou a manuálním řazením, která
od loňského října patří do vozového
parku společnosti COLAS CZ.

na 360 km jízdy. Klasický benzín
odbourává riziko menší dojezdové
vzdálenosti i potíže se startováním
za určitých klimatických podmínek,
ovšem v případě, že je plyn v nádrži, vůz
automaticky jede na něj.
Nepohodlí spojené se zatím řídkou
(avšak stále se rozrůstající) sítí CNG
stanic se vrací ve spotřebě 4 kg CNG
paliva na 100 km, což při ceně 26 až
27 Kč za kilogram plynu představuje
náklady přibližně 1 Kč na 1 kilometr

CNG je nejekologičtější palivo,
které je v současné době k dispozici
První vozidlo svého druhu ve skupině
COLAS CZ jezdí po celém Česku, jeho
domovským místem je Jihlava. Podobně
jako většina modelů na českém trhu je
i „naše“ Octavia dvoupalivová neboli
bifuelní; má nádrž na CNG i na benzín.
Náplň přibližně 15 kg CNG vydrží

jízdy, a to včetně DPH. V porovnání
s naftovými a benzínovými motory
jde o bezkonkurenční cenu pohonných
hmot, Octavia tak šetří 50 haléřů až
1 Kč na každém kilometru. Není divu, že
COLAS CZ v budoucnosti plánuje nákup
většího počtu automobilů tohoto typu,

The first Škoda Octavia company car
for CNG cruises Czech roads: COLAS CZ
leased the first passenger car powered by
CNG (Compressed Natural Gas) in 2013.
Similarly to other such cars, the Octavia
is equipped with both a CNG and a petrol
tank. A 15 kilo CNG fuel tank equals 360 km
of driving. Classic petrol eliminates the risk
of lower run-out distance as well as ignition
problems during certain weather conditions.
As long as there is CNG in the tank, the car
uses it automatically.

zejména do oblastí s větší hustotou
stanic CNG. Jaké zkušenosti s tímto
automobilem mají ti, kteří jej používají?
Veskrze pozitivní; člověk prý nepozná,
jestli jede na plyn nebo na benzín.
Maximálním krouticím momentem
prudce nabíhá již pod 2 000 otáček
a blíží se tak charakteristice dieslových
motorů. CNG je dnes nejekologičtější
palivo pro pohon spalovacích motorů,
které je na trhu k dispozici. V emisích
pevných částic mu žádné kapalné palivo
nemůže konkurovat.

CNG (anglicky Compressed Natural Gas)
Stlačený zemní plyn se používá jako
palivo pro pohon motorových vozidel.
Je považován za čistější alternativu
nejenom k benzínu a motorové naftě, ale
také k LPG.
Cena paliva je o něco nižší než cena
nafty, proto je provoz na CNG ekonomicky
výhodnější.
Během roku 2014 bylo v Česku
otevřeno tolik veřejných CNG stanic,
kolik se předtím otevřelo za celých pět
let. V lednu loňského roku měli řidiči
k dispozici 50 veřejných CNG stanic,
koncem února 2015 jich už bylo 80
a v závěru téhož roku by měl jejich počet
vyšplhat na stovku.

Automobil Škoda Octavia 1,4 TSI pořídil COLAS CZ na operativní leasing. I přes vyšší cenu se
předpokládá, že po skončení leasingu se díky nízkým provozním nákladům prodá snadno a rychle.
Piktogram prozrazuje, že vůz má nádrž na CNG i benzín. Podle výrobců přibližně v 80 % času jezdí
na úspornou variantu CNG, zbytek připadá na benzín.
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Petr Lukeš:
o práci a o běhání
S kolegy ze společnosti ve Slovinsku na divoké vodě
aneb Petr a jeho kolegové Alba, Lucka, Jarda, Lubor a Martin

Profese, kterou bych nechtěl
dělat?
Společnost se zabývá tím, jak dostat čistou
vodu ke spotřebiteli a zároveň se postarat
o produkt odcházející po spláchnutí toalety.
I když mých prohlídek kanalizačních stok
ubývá, myslím, že opravdu neexistuje
povolání, kterého bych se štítil.

Jak si nejlépe vyčistím hlavu?

Čím jsem chtěl být, když mi bylo třináct?
„Nevím, čím jsem chtěl být; na stavárnu jsem šel
částečně natruc učitelce rýsování. Stal jsem se
stavařem a jsem byrokratem.“

Oblíbená trasa?

Oblíbená kniha?

Po brdském hřebeni do Černošic. Manželka
je koňák, takže společně odjedeme
do jedné vesničky, ona si jde zajezdit a já si
pak musím doběhnout domů, protože jinak
bych se zpátky nedostal.

Celoživotně učebnice angličtiny, ale jinak
Tolkien. Strašně dlouho jsem se mu bránil;
Pána prstenů četla celá rodina kromě mě
. Pak jsem si přečetl první díl, postupně
dočetl všechno ostatní, a díky tomu jsem
nakonec viděl i filmy. Ale ta knížka je lepší!

Hlídám si kondici a pečlivě
kontroluju každé sousto?

Běhám jen pro zábavu od čtyřiceti let. Jako
spousta věcí to začalo sázkou, ale pak už
jsem nedokázal přestat. Při běhání je fajn
to, že člověk je sám a má spoustu času
myslet na jednu věc, srovnat si myšlenky…
a pak úplně vypnout a jen běhat. Jistě,
první kilák bolí vždycky, pak už se to dá
vydržet.
A strašně krásné je si jít po běhání lehnout.

Velký omyl! Musím citovat jednu paní,
která ve velice pokročilém věku běhá.
Když se někdo divil, že baští husu, knedlík
a zelí, v nějakém rozhovoru říkala: já
neběhám proto, abych se ještě k tomu
běhání, které je svým způsobem utrpení,
ještě musela trápit zdravou výživou. Já
běhám proto, abych mohla tu kachnu
sežrat! Takže i já jím v podstatě cokoliv;
nechci si sepisovat jídelníčky a dodržovat
desítky pravidel.

Běh je droga.
Nezačínej!

Nejoblíbenější jídlo?
Baštím strašně rád cokoliv, mám rád
dobré restaurace a vlastně všechno, co
připomíná italskou kuchyni. V poslední
době je mé nejoblíbenější jídlo
z jídelního automatu na chlazená jídla,
který byl zprovozněn v areálu společnosti
v březnu. Jídlo za 38 až 45 korun snadno
a rychle.

Kdy si užijeme jako rodina?
V tomhle ohledu jsme trošku divná rodina,
protože nejvíc si víkend užijeme, když
jsme každý někde úplně jinde. Starší kluk
odjede na husitskou bitvu, manželka odjede
na koně, já si jdu zaběhat a mladší syn má
dvě zábavy: buď sedí u počítače, nebo se
učí. Prý.
Petr Lukeš: about work and running: Petr
Lukeš is a production deputy of Čermák
a Hrachovec a.s. The favorite activity
which makes him relax is running. He likes
reading books as well.

• *1966, rodák z Černošic,
kde dodnes žije
• Studia: Střední průmyslová škola
stavební v Dušní v Praze a Fakulta
stavební ČVUT
• výrobní náměstek společnosti Čermák
a Hrachovec a.s.
• Manželka: nejdražší ze všech
• Synové: 25 let, student VŠ, a 18 let,
student gymnázia
• Proč byl vybrán do této rubriky: …
za trest? 

Příběh „zátiší“ nad pracovním stolem: Jsou to
boty, ve kterých jsem uběhl první maraton, ale
k běhání se nehodily. Pověsil jsem je na hřebík
spolu s pamětní medailí z Novohradek.
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• Proč byl opravdu do rubriky vybrán:
zajímavý člověk na důležité pozici,
kterého by společnost ráda představila.

ľudia

Život okolo čísel
Eva Popovičová pracuje v stavebníctve 34 rokov. S manželom
Milanom sa zoznámili ako mladí zamestnanci podniku – a aj 29 rokov
po svadbe sú obaja platnými členmi tímu ISK. Milan ako vodič /
strojník, Eva dnes ako vedúca mzdového oddelenia, zodpovedná
za prípravu miezd v celom slovenskom COLASe.
Rodinný tím
Vždy sme sa ako manželia rozprávali,
čo chceme dosiahnuť a čo pre to
chceme urobiť. Napríklad sme blízko
Košíc postavili dom, lebo sme obaja
z dediny. Deti stále bývajú u nás. Syn šiel
v otcových šľapajach a je profesionálny
vodič. S otcom často niečo majstrujú
okolo áut alebo v záhrade, dokončujú,
maľujú, premiestňujú. Dcéru baví varenie.
Ocko ju dokonca občas pochváli, že mu
chutí ešte viac ako moje.

Čo viem uvariť
Pochádzam z maďarsky hovoriaceho kraja
pri Kráľovskom Chlmci. Ako dieťa som sa
vždy motala okolo mamky, preto mi varenie
a pečenie zostalo blízke. Letia u nás
domáce cestoviny a koláče.

O robote
sme sa radšej
nerozprávali
Oddych
Najčastejšie okolo domu – upratovanie.
V lete môžete vyjsť von a tešiť sa, ako
rastie zelenina, aká úroda sa ukazuje
na ovocných stromoch. Mám fantastické
susedky, s ktorými preberáme rôzne veci
pri dobrej káve. Z kníh si vyberám hlavne
oddychovejšie romány a doma nám
pravidelne hrá hudba – najčastejšie ľudové
piesne. S manželom si občas zájdeme
aj na tanečnú zábavu pri slávnostných
príležitostiach.

Life with numbers: Slovak COLAS payroll leader Eva Popovičová with her truck driver husband
Milan Popovič have been part of ISK team for 29 years. She is a diligent worker with figures and
digits, but also loves making cakes and caring about their garden.

Eva Popovičová rada relaxuje v kuchyni.
„Kedysi som ručne spracovala mzdy
70 zamestnancom na mechanickej
kalkulačke. Asi v roku 1991 prišli
počítače... Raz som si dala námahu a
spočítala som, že aktuálne musíme pri
mzdovom účtovníctve ovládať 17 zákonov.“

Ako ste sa dostali k práci so mzdami?
V škole ma bavili čísla. Chcela som učiť
matematiku a fyziku. Nakoniec som šla
na ekonomickú školu, kde pribudli štatistiky, účtovníctvo. Do práce som nastúpila
na plánovacie oddelenie. Po zlúčení Inžinierskych stavieb s Hydrostavom v roku
1983 som prešla na mzdovú učtáreň.
Čím to je, že firma sa na vás stále spolieha?
Musí to byť v človeku. Určitý rešpekt k práci,
musíte vedieť, pre koho robíte a aké výsledky chcete dosiahnuť. Mať pred sebou cieľ je
asi to najdôležitejšie. A tiež nie je možné
robiť štýlom „len to svoje a ostatné ma nezaujíma.“ Potrebujete cit a zmysel pre prácu
oddelenia a firmy ako celku. Mzdy sú citlivá
oblasť a zamestnanci musia vidieť, že nám
záleží, aby mali zaplatenú každú hodinu
práce. Každá oprava by vyžadovala náročné
vysvetľovanie.
Rozprávate sa s manželom o práci?
Lepšie sme za tie roky vedeli pochopiť, čo
patrí k práci toho druhého. Ale boli aj chvíle, keď sme sa o robote radšej nerozprávali.
Milan Popovič. Do Hydrostavu prišiel
pred 40 rokmi. Ako vodič bol na mnohých
stavbách, dnes je často s asfaltérskou čatou
v Košiciach. Veľa času strávil v košických
oceliarňach. „Myslím, že pozná U. S. Steel
lepšie ako mnohí ich zamestnanci. Vždy
som ho podporovala v tom, aby skúšal niečo
nové – ak vedel, aké nové poznatky mu to
prinesie,“ hovorí Eva.
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servis

COLAS CZ dosáhl na dotační tituly z EU
Na přelomu letošní zimy a jara COLAS CZ zrealizoval tři odbornětechnologická školení plně hrazená z dotačních titulů EU. V Ostravě
a Znojmě se týkala nových technologií výstavby a rekonstrukce
pozemních komunikací, v Karlových Varech byl obsah upraven pro
strojníky. Jednalo se o první, zkušební projekt, kdy HR oddělení
ověřovalo možnosti získávání dotací.
O možnostech získat dotace jsme
začali přemýšlet v druhé polovině roku.
Prověřovali jsme pravidla, možnosti,
výhody a na základě těchto informací jsme
se rozhodli „jít do toho“ a dotace získat.
Oblast dotací měla být původně spíše
okrajová, ovšem ukázalo se, že může mít
pro společnost nemalý přínos.

COLAS CZ tak například může získat
kvalitní, renomované lektory – jmenovitě
Doc. Ing. Františka Luxemburka, CSc.,
a Ing. Jiřího Šebestíka, kteří zaměstnance
proškolí bez dalších nákladů pro
společnost. Další výhodou je, že kromě
nákladů na vzdělávání jsou z dotací
hrazeny také mzdy zúčastněných lidí
během školicích dnů. Školení zároveň může
pomoci sezónním zaměstnancům, které lze
přijmout o něco dříve do zaměstnaneckého
poměru.

do příštího roku. Ze stejného důvodu byla
odmítnuta již získaná dotace v Hradci
Králové.
Vracení dotací?
Vracení schválených dotací je sice z hlediska
ÚP technicky možné, ale rozhodně jde
o nestandardní krok. Během jednání se
však podařilo vysvětlit závažnost důvodů
pro vrácení dotace a také otevřít možnost
budoucí spolupráce. O rok se odložilo
školení také v Karlových Varech, kde bylo
původně plánováno proškolení všech
stavbyvedoucích. Vzdělávací agentura
udělala chybu při zpracování dokumentace,
kterou bylo nutné doložit na ÚP, navíc
dokument dodala na poslední chvíli, kdy
už byla stavební sezóna v plném proudu.
Po konzultaci s ředitelem oblasti Západ, se
projekt o rok odložil a úspěšně proběhlo jen
školení strojníků.

Ukázalo se, že dotace mohou mít
pro společnost nemalý přínos

Čerpání dotací klade značné nároky na striktní
dodržování veškerých pravidel. Přehledné
označení nesmí chybět na dveřích učeben,
informačních deskách a prezenčních listinách,
dále je třeba uvádět loga Evropské Unie.
Důležitá je také fotodokumentace z jednotlivých
školicích dnů, kdy však účastníci školení nesmějí
být například fotografováni zezadu.
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Netypická společnost a vracení dotací
Vzhledem k tomu, že se o dotace
již v minulosti usilovalo, úspěch při
získání peněz z EU nebyl považován
za samozřejmý. Objevily se však další
problémy, s nimiž nikdo nepočítal –
například schvalování žádostí trvalo
trvalo na Úřadu práce (ÚP) déle, než bývá
běžně zvykem. COLAS CZ totiž není z jejich
pohledu úplně typickým zaměstnavatelem.
Lidé pracují hodně v terénu, a proto nemají
pevné stálé pracoviště. Původně se zdálo,
že to bude zcela zásadní problém a hrozilo,
že žádosti budou zamítnuty.
Někde došlo ke komplikacím, jinde
proběhla jednání s ÚP bez problémů.
Uspělo se při jednáních s ÚP v Karlových
Varech, Ostravě, Zlíně a Hradci Králové,
ale například v Jihlavě jednání trvala tak
dlouho, že by se začátek školení posunul
až do května. Proto COLAS CZ stáhl žádost
zpět a školení bylo odloženo výhledově

Zpětná vazba a nadějné vyhlídky
Účastníci školení je většinou hodnotili
jako vysoce pozitivní a také inspirativní
pro případné příští sezóny. Oceňován byl
zejména výběr lektorů, jejich odbornost
i poutavý výklad. Ačkoli proces získávání
dotací byl administrativně náročnější,
než se obecně předpokládalo, vzhledem
k pozitivním ohlasům je HR oddělení
připravené pokračovat – byť konečné
rozhodnutí záleží pochopitelně na vedení
společnosti. Za zmínku stojí i fakt, že
jeden z dotačních titulů úspěšně získaly
i Silnice Horšovský Týn, kde proces
zaštiťoval pan Josef Ředina, pověřený
vedením SHT.
COLAS CZ successful in being awarded
subsidies from EU: Despite the
administratively more demanding process of
subsidy granting, COLAS CZ was successful
and, based on the feedback, the HR
department intends to continue with the
project.

BOZP

Nepodceňujte význam osobních
ochranných pracovních prostředků
Bezpečnost je pro COLAS prioritou. Chránit životy a zdraví lidí
na pracovišti a na silnici je naším hlavním zájmem. Pro každého
z nás se musí bezpečnost stát zvykem, silně zakořeněnou firemní
hodnotou, již cítíme hluboko uvnitř sebe.
To je hlavní myšlenka vyhlášené
bezpečnostní kampaně „Safety Attitude“.
Při práci na našich stavbách a pracovištích
jsou lidé vystaveni působení vnějších
vlivů, které mohou ohrozit jejich životy
a zdraví. Povinností zaměstnavatele je
tyto vlivy zjišťovat a snažit se veškerá
rizika vyloučit, odstranit nebo omezit
technickými prostředky či opatřeními
v oblasti organizace práce. Pokud je
nelze odstranit, musí být zaměstnancům
přiděleny osobní ochranné pracovní
prostředky a oděvy (OOPP).
Prevence v oblasti BOZP, důsledné
odkrývání rizik a jejich eliminace
i používání OOPP vedou k účinné ochraně
zdraví a v krajních případech mohou
zachránit život. Naopak jejich nepoužívání

Ochrana celého těla
Ochrana rukou a paží

nebo vědomé odkládání v průběhu
pracovní směny dramaticky zvyšují riziko
poškození zdraví. Práce na stavbách se
obecně řadí mezi velmi rizikové činnosti
a klade velké nároky na zajištění BOZP
všech zúčastněných osob. Za bezpečnost
na jednotlivých stavbách jsou odpovědní
příslušní stavbyvedoucí. Ti rovněž
odpovídají za vybavení zaměstnanců
náležitými OOPP. Jejich povinností je také
kontrolovat, zda všichni zaměstnanci
přidělené OOPP používají a případně jim
vysvětlit, proč je mají používat.
Stejně jako platí, že zaměstnavatel
musí zajistit výměnu OOPP, pokud ztratí

Do not underestimate PPE’s importance:
For COLAS worldwide, safety rules at work
are a priority. Therefore, it is vital to use
allocated PPE. Breaking this rule will not
be tolerated.

ochrannou funkci, i zaměstnanci jsou
povinni udržovat své pomůcky v dobrém
stavu a vědomě je nepoškozovat. Důležité
je také udržování čistého pracovního
oděvu. Pamatujte, že svým zevnějškem
reprezentujete celou firmu.
Všechna bezpečnostní pravidla
ve skupině COLAS mají jediný význam –
zajistit maximální bezpečnost všech
zaměstnanců a ochránit jejich zdraví
a život. Každý, kdo si váží svého zdraví
a života, by měl pochopit důležitost
těchto opatření a dodržovat je.

Olga Volfová

manažerka BOZP a PO

Chraňte své zdraví a svůj život tím,
že budete dodržovat pravidla BOZP
včetně používání přidělených osobních
ochranných prostředků!!!

Ochrana rukou a paží
Ochrana nohou
Ochrana zraku a obličeje
Ochrana dýchacích orgánův
Ochrana sluchu
Zvýšení viditelnosti
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rozvoj firem

Asociace pro rozvoj
infrastruktury (ARI)
COLAS CZ se v březnu 2015 stal
členem Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI). ARI je myšlenkovou platformou v oblasti veřejné infrastruktury (tedy nejen dopravního
stavitelství) sdružující dodavatele
projektové a inženýrské přípravy,
stavební realizace, správy a údržby,
financování a poradenství. Jejími
členy jsou tak nejen stavební a developerské společnosti, ale také

architekti a projektanti, finanční
a vzdělávací instituce, poradenské
společnosti či advokátní kanceláře.
Dlouhodobým zájmem ARI je prosazení jasných pravidel plánování,
veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré
praxe, která umožní dlouhodobě
udržitelný rozvoj a obnovu veřejné
infrastruktury. 
Eva Blažková

Mezi současné priority pak patří:
zefektivnit legislativu v oblasti přípravy dopravní infrastruktury
zlepšit prostředí zadávání veřejných zakázek
prosadit vyvážené obchodní podmínky ve výstavbě, včetně užívání
neutrálních správců stavby a rad pro řešení sporů
podpořit zadávání metodou Design-Build
podpořit vznik státní expertízy dle mezinárodní dobré praxe
propagovat využívání BIM – Building Information Modelling
Association for infrastructure development (ARI): In March 2015,
COLAS CZ became a member of ARI. It is think tank in the field of
public infrastructure connecting suppliers of design and engineering
preparation, construction realization, administration and maintenance
as well as financing and consultancy.

Študenti a francúzske firmy
COLAS patrí po 11 rokoch na Slovensku už medzi etablované firmy.
Preto nevynechal príležitosť umiestniť svoju prezentáciu na Fóre
študentov a firiem, ktoré sa v polovici apríla konalo v Bratislave.
Akciu zorganizoval Slovensko-francúzsky
univerzitný inštitút v spolupráci so
Slovenskou technickou univerzitou,
Univerzitou Komenského a francúzskym
veľvyslanectvom. Konala sa na veľmi
zaujímavom mieste – v moderných
priestoroch FABLABu na Fakulte
informatiky a informačných technológií
STU.

COLAS mal na podujatí šiestich
zástupcov, vrátane kolegov z projektu R2,
rýchlostnej cesty Ruskovce–Pravotice
na západnom Slovensku. Prišlo okolo
80 študentov. „Chceli sme si medzi nimi

vytipovať dobrých kandidátov pre možné
zamestnanie v skupine na Slovensku
a zároveň svojou účasťou vyslať pozitívny
a proaktívny signál o spoločnosti COLAS
nielen pre študentov, ale aj pre ďalšie
participujúce firmy,” dodáva technický
riaditeľ pre Slovensko, Jean-Paul Dupuy.
Študenti sa oboznámili s medzinárodným
rozmerom COLASu a hlavnými aktivitami
biznisu u nás i vo svete.

Forum of students and enterprises: In mid-April, Colas participated in Forum EtudiantsEnterprises, held in Bratislava. The event, co-organised by universities and French embassy to
Slovakia, offered opportunities for French companies based in Slovakia to present their profiles
to university students and maybe pick some of them for future jobs.

Prezentácia COLASu sa na Fóre študentov a firiem stretla s pozitívnym ohlasom.
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oddech / zábava

Školení COLASu CZ
v Hrotovicích

Tréningy a exkurzie v Tatrách
Zimný útlm stavbárskej sezóny využili
COLASáci na načerpanie nových vedomostí
a porovnanie skúseností v obľúbenom
prostredí – v Starej Lesnej pod Vysokými
Tatrami. Výročné dni kvality, bezpečnosti
a ochrany životného prostredia sa konali
18. a 19. februára. V programe figurovala
inšpiratívna návšteva výrobného závodu
Whirlpool v Poprade, ktorý je globálne známy
prepracovaným prístupom k bezpečnosti
i kvalite. Po vlaňajšku sa druhý raz stretli
5. a 6. marca v Starej Lesnej aj zamestnanci
ISK, CIEST NITRA a IS-Lom z laboratórií,
obaľovacích súprav a vysunutého laboratória
na stavbe rýchlostnej cesty R2. Akcia sa
niesla v priateľskej atmosfére a obohatila

ju prehliadka Strediska správy a údržby
diaľnic Mengusovce na diaľnici D1, ktoré
leží v susedstve tunela Bôrik. V prezentácii
Národnej diaľničnej spoločnosti sa
hovorilo o využívaní monitorovacích
nástrojov, z ktorých mnohé sme zabudovali
a inštalovali počas výstavby úseku
Mengusovce–Jánovce my, no vidieť ich
v činnosti je i pre nás vzácnosťou.
Practical education: During the 2nd
Laboratory Day of COLAS Slovakia, colleagues
had an interesting visit to highway agency
NDS maintenance center of D1 tunnel Borik
near Poprad; two weeks earlier, participants
of yearly meeting of quality and safety
experts visited Whirpool company in Poprad,
known for its strict QSE procedures.

COLAS Cup 2015
COLAS Cup je dítětem Pavla Kellera,
ředitele oblasti Sever, divize Silniční
stavitelství. První ročník proběhl
v roce 2004, kdy byl ještě vedoucím střediska v Mladé Boleslavi.
V té době podobná akce u COLASu
nebyla. Mezi prvními zúčastněnými vzbudila velké ohlasy, proto se
v příštím roce zopakovala a pak už se
pokračovalo rok co rok, stále s větší
a větší účastí. COLAS Cup se koná
většinou v březnu, před začátkem
stavební sezóny, v Mladé Boleslavi
ve sportovním areálu SPARING s.r.o.

Ve čtvrtek 19. března proběhlo v Hrotovicích každoroční školení určené
pro technicko-hospodářské pracovníky
divize Silniční stavitelství a závodu
Obalovny, doprava a mechanizace. Školení se celkem zúčastnilo celkem 223
zaměstnanců včetně zaměstnanců jiných útvarů, například finančních účetních. Obsahem školení byly přednášky
v několika programových blocích.
Týkaly se například otázek aktuálních
právních záležitostí, veřejných zakázek,
integrovaného systému řízení, poznatků ze staveb a zejména bezpečnosti.
Po skončení programu měli účastníci
k dispozici krytý bazén, saunu, whirlpool a dva tenisové kurty, v nabídce nechyběl bowling, kulečník, šipky a stolní
fotbal. Sportovním a volnočasovým
aktivitám byl věnován také večerní
program, pojatý jako teambulding.
COLAS CZ training in Hrotovice: An
annual training of all technical-economic
staff of the Roads Agency as well as
the ED and HAMP Agency took place in
Hrotovice on March 19th.

daného ročníku, včetně předání častněné, tzv. Kámen, nůžky, papír,
cen. Závěr sportovního dne tradičně kde může vyhrát každý, a nově také
patřil hře útěchy pro všechny zú- „čáře“.
Dagmar Plachá

Podobně jako v minulých letech se
i letos při 11. ročníku COLAS Cupu
setkali lidé z různých oblastí a závodů a měli tak možnost poznat se
i z jiné stránky než pracovní. Opět
se ukázalo, že společný zážitek lidi
stmeluje a COLAS Cup je toho dokonalým příkladem. Přihlášení THP
zaměstnanci z celého Česka i tentokrát poměřili síly v tenisové čtyřhře,
v ping pongu a badmintonu, hrál se
také squash a bowling. Po odehrání
všech zápasů byli vyhlášeni vítězové
jednotlivých disciplín, celkový vítěz

COLAS Cup 2015: Under the patronage of Pavel Keller, Director of
Roads Center – North, the COLAS Cup, organized for the eleventh time,
took place in Mladá Boleslav at the beginning of March.

Kámen, nůžky, papír je oblíbená hra, kterou znají už děti
v mateřských školkách. Oblíbená je zejména proto, že vyhrát může
skutečně každý – nemusíte ovládat tenisovou, ping pongovou či
badmintonovou raketu, ani bowlingové koule.
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V dedine Poproč pod Volovskými vrchmi doteraz
chýbala spoločná verejná kanalizácia. Inžinierske stavby
v súčasnosti dokončujú 9,5 kilometra jej pokládky ako
súčasť projektu Odkanalizovania mikroregiónu Bodva,
financovaného najmä z fondov EÚ.
Čítajte na stranách 6–8.
The village of Poproč, under Volovské vrchy mountains
in east Slovakia, has so far had no common sewerage
system. Now the situation is changing, with the help
of the EU-funded project, of which Inzinierske stavby
company is in charge. The 9,5 kilometres of sewer pipes
will be completed by this summer. More on pages 6–8.

