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editorial

Hodnocení a výhled
do budoucnosti
Konec roku je vždy tradičním obdobím
bilancování a stanovení nových cílů.
Všem jsem vám blahopřál za vynikající
rok 2015, a to i přes občasná zklamání
hlavně u velkých projektů z důvodu
nedostatečného řízení smluv a dělal
jsem si starosti o výhled do roku 2016.
Philippe a Pavel ve svých úvodnících píší
o obtížném roku 2016. Vy jste ale dokázali
omezit vliv tohoto slabého roku na naši
činnost a překonat obtíže svojí reorganizací
a rozvojem v oblasti soukromého trhu. Je
to právě tato schopnost přizpůsobit se,
od které se COLAS může v dalších letech
znovu odrazit.

Rok 2017 by nám měl umožnit vykročit
opět směrem vpřed, znovu rozvíjet naše
know-how v oblasti soukromých velkých
projektů na Slovensku, reagovat na
výzvy, které přinesou plánované velké
projekty v České republice.
Za tímto účelem budeme nadále
investovat do toho nejdůležitějšího
v naší firmě: žen a mužů – zaměstnanců
COLASu. Nábor, školení a podpora
zaměstnanců zůstávají prioritou.
Rok 2016 není zcela u konce a já
spoléhám na vás všechny, že splníte
cíle, které jsme si stanovili a připravíte
rok 2017 tak, aby byla zajištěna kvalita

našich prací, stejně jako bezpečnost
našich zaměstnanců.
Eric Biguet
regionální ředitel COLASu pro Českou
republiku a Slovensko

Evaluation and Perspectives
The year-end period is always the traditional time to analyze
the results and set new goals.
I congratulated all of you for an excellent year 2015 despite
some disappointments here and there mainly in our major
projects due to a lack of contract management, and I was
worried about the perspectives for 2016.

to respond to the challenges of the major projects planned in
the Czech Republic.
To achieve this goal, we will continue to invest in the most
important value of our company: the women and men
of COLAS. The recruitment, training and support of our
employees is and remains a priority.

As outlined in the editorial of Philippe and Pavel, the year
2016 was difficult. But you have managed to limit the effects
of this slack year on our activities and to overcome the
difficulties by reorganization and development of the private
market. It is this ability to adapt that allows COLAS to be able
to rebound for the next years.

The year 2016 is not completely over and I count on you all
to meet the goals we have set for 2016 and to prepare the
year 2017 in a permanent concern of quality and safety for all
of our customers and employees.

The year 2017 should allow us to move forward again, to
develop our know-how on major private projects in Slovakia,

Eric Biguet
Area Manager Czech Republic and Slovakia
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rozhovor

Komplikovaná situace
na stavebním trhu
Poslední editorial roku se obvykle
zabývá rekapitulací uplynulého období
a vyhlídkami do následujících let. Ani
tento není výjimkou; ujal se ho Pavel
Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství.
Jaký tedy byl uplynulý rok?
Po velice úspěšném roce 2015 se už
na začátku sezony projevil velký propad při
získávání zakázek, a byl mnohem výraznější,
než jsme očekávali. Bylo to způsobeno více
faktory: firmy bojovaly o zakázky neúměrně
nízkými cenami, někdy i pod nákladovými
částkami, na trhu je nedostatek velkých
projektů a hodně společností se soustředí
na menší a střední zakázky.

Zasáhl tento deficit plošně všechny
oblasti?
Obrat naší divize se sice snížil o cca
20 % oproti roku 2015, ovšem je
třeba připomenout, že předchozí rok
byl nadstandardní. Tento rok je pro
silniční stavitelství naopak velice složitý
a největším problémem je oblast Západ,
která jak obratově, tak výsledkově
zaznamenala obrovský propad. To má
zásadní vliv na výsledek silniční divize;
ostatní oblasti, které fungují dobře
a vypořádaly se s nepříznivou situací,
nedokážou a ani nemohou dokázat celkové
výsledky divize nahradit.

Je konkurence na stavebním trhu vyšší
než dřív?
Ano, je to dáno také tím, že řada firem
rozšiřuje své působení v rámci České
republiky; ty, které byly v jednom,
ve dvou regionech se rozšiřují do dalších
oblastí. Navíc je trh silničního stavitelství
spojen s výstavbou vodohospodářských
staveb (vodovody, kanalizace), kde došlo
k ukončení dotačních titulů, a i proto byl
na silničářskou část mnohem větší tlak.
To jsou asi základní faktory, proč se nám
propad, který vznikl v prvním pololetí,
bohužel nepodařilo do konce roku dohnat.

Jaké změny plánujete do budoucna?
Situace na trhu se stavebními zakázkami
v této chvíli není lepší než byla, na příští
rok se předpokládá pouze mírné zlepšení,
přesto věřím, že budeme úspěšní. Musíme
zvolit agresivnější strategii a soustředit se
na zakázky, které budou v první polovině
roku, abychom získali klid pro další měsíce.
U oblasti Západ by měl být od ledna 2017
obsazen post nového ředitele a zásadním
úkolem pro rok 2017 je její stabilizace.
Máme ale i pozitivní informace, protože
součástí této oblasti jsou Silnice Horšovský
Týn, které všechny své parametry plní.

Víte už nyní o nějakém projektu, kterého
se naše společnost bude účastnit?
V současné době probíhají výběrová
řízení na řadu velkých stavebních
zakázek; jde o projekty, které bylo
možné vypsat i se známými problémy
kolem EIA. Zatím sice nemohu říci, že
se jednu z nich již podařilo získat, ale
v této chvíli se dokončují výběrová
řízení na modernizaci dalších úseků D1.
Ve sdružení se společností Eurovia CS
máme nejlepší cenovou nabídku na úsek
č. 10 a je předpoklad, že bychom měli být
vyhodnoceni jako vítězové; jde o zakázku
přibližně za 800 milionů korun.
Máte nějaká příjemná překvapení, jimiž
bychom potěšili čtenáře na závěr?
Proti loňskému roku jich opravdu mnoho
nebylo, ale musím říci, že kdyby nebyl
problém u oblasti Západ, vzhledem
k situaci na trhu ostatní oblasti dosáhly
velice dobrých výsledků. Situace opravdu
není jednoduchá a díky minulému
roku bylo ve všech hodně optimismu
a očekávání, nicméně realita je v této chvíli
velmi komplikovaná.

Tough situation on construction market
The last editorial of the year usually deals with the evaluation of the preceding period
as well as the prospects for the years to come. This year is not exceptional, either, and
is summarized by Pavel Hudler, the Roads Agency Director. How was the last year?
Following the very successful 2015 year, the beginning of the season saw a significant drop in tender awarding; and it was much more considerable than we had
expected. It resulted from following factors: companies strived to win the tenders
through disproportionately low prices, sometimes even below the costs; the lack of
big projects on the market and, what is more, a great number of companies focusing
on small and medium contracts.
Is the competition on the construction market tougher than before?
Yes, it is, also due to the fact that the whole range of companies extend their operation within the Czech Republic; those that operated in one or two regions have
branched out into other regions. Moreover, the construction market is linked with the
construction of water management projects (e.g. sewers, piping) where the subsidies
have been terminated; subsequently, more pressure has been applied on the road
construction sphere. These are the basic factors why we have failed to catch up with
the decrease we experienced in the first half of the year.

4 náš COLAS

Has the deficit had an overall impact on all Centers?
The Roads Agency turnover has fallen by 20% in comparison to 2015, however, we
should note that the previous year was exceptional. On the contrary, this year in road
construction appears to be more complicated with the major problem in Centre West
which experienced a sharp plummet both in revenues and results. This has considerably affected the Roads Agency result. The remaining Centres that have performed
well and have tackled the unfavourable situation, have been unable to compensate
the total Roads Centre results.
What changes are in store for the future?
At present, the situation on the construction contract market remains unchanged
with the prospect of only a slight improvement. Nevertheless, I believe that we shall
be successful. We must opt for more aggressive approach and focus on the contracts
invited in the first half of the year in order not to be so stressed in the following
months. The Center West should appoint its new Director at the beginning the new
year and our main objective for 2017 is the Centre´s stabilisation. We have, however,
positive news as well. Silnice Horšovský Týn, a part of Centre West, have performed
as expected.

rozhovor

Rok 2016
nás veľa naučil
Generálny riaditeľ COLASu na Slovensku
o tohtoročných výsledkoch, pozitívach aj
rezervách.
Pán Corbel, rok 2016 sa ukazoval
veľmi náročný. Aký bol druhý polrok?
Prekonal očakávania, alebo sa to ešte
skomplikovalo?
Pre verejné projekty to bol veľmi, veľmi
slabý rok. Slovenská správa ciest, vlani
náš hlavný klient, nespustila žiadny
veľký projekt. Tendre Národnej diaľničnej
spoločnosti boli odložené. V mestách
a krajoch to bolo lepšie, ale výpadok to
nenahradilo. Celé stavebníctvo je v recesii.
Na druhej strane, hlavne na západnom
Slovensku bolo veľa súkromných investícií.
No i niektorí súkromní investori čakajú so
svojimi rozhodnutiami. Na východe krajiny
sú dosť stojaté vody.
Slovensko vykazuje nevyrovnanosť
medzi západom a východom. Mohla by
situáciu zlepšiť kvalitnejšia komunikácia
s klientmi zo strany našich manažérov?
Som si istý, že na východe môžeme robiť
svoju prácu lepším spôsobom. V minulosti
neboli Inžinierske stavby zvyknuté úzko
spolupracovať s privátnymi klientmi. Tento
rok sme začali so zmenami, ale čaká nás
ešte dosť dlhá cesta.
Čo dobré priniesol rok 2016?
Práve živý privátny trh, hlavne na západe.
Sme tam dobrý hráč. Noví zákazníci
sú veľmi nároční, tým pádom sa aj

my zlepšujeme. Našli sme aj nových
privátnych klientov pre našu výrobňu
betónových prefabrikátov Prefa Kysak.
Nie je to ešte objem, aký potrebujeme,
ale ideme dobrým smerom. A čo je tiež
pozitívne, dokončili sme rýchlostnú
cestu R2. Zostáva ukončiť administratívu
a zinkasovať všetky platby.

Nachádzate si čas na počúvanie
zamestnancov?
Nemôžem povedať, že som dokonalý,
ale snažím sa počúvať. Komunikácia
nie je len vecou manažérov, ale
každého z nás. Dôležité je počúvať, ale
aj vyjadrovať názory a upozorňovať
na problémy.

Sme kvalitným hráčom v privátnej sfére,
hlavne na západe Slovenska.
Ako hodnotíte tento projekt?
Ako veľkú lekciu pre nás. Pracovalo tam
dosť veľa našich ľudí a, úprimne, výsledky
zďaleka nedosiahli naše očakávania.
Projekt bol až do konca veľmi náročný.
Musíme si z tejto skúsenosti zobrať
veľa poučenia. Aby sme v budúcnosti
neopakovali tie isté chyby a boli lepšie
pripravení.
Mali by zamestnanci COLASu byť technicky
zdatnejší alebo lepšie riadiť projekty?
Potrebujeme technické schopnosti aj
dobré manažovanie stavieb. V tomto
hodnotení sa má nájsť každý, od robotníka
po generálneho riaditeľa. Ale čo je ešte
dôležitejšie, zamestnanci by mali vždy
chcieť robiť pokrok. Takýmto kolegom dáva
naša spoločnosť príležitosti.

2016 – big lesson for us: For public projects, 2016 was a very low year, says general director of
COLAS in Slovakia, Philippe Corbel. The situation in cities and regions was a bit better, but could
not compensate the gap. On the other hand, there was a high level of private investments, mainly
in the west. New clients are very demanding. The R2 project Ruskovce–Pravotice was completed,
but was very hard to the end. “We need employees who always want to progress, to express
opinions, to alert on problems.“ P. Corbel is confident that 2017 will be better than 2016. “We
need to be ready to adapt as the market is changing: more private and more mobility.“

Čo čakáte od budúceho roka?
Dúfame, že vo verejnom sektore bude
lepšia situácia. Nie som si ale istý, či
klienti budú pripravení, takže začiatok
roka bude možno pomalší. V súkromnej
sfére očakávam ešte akčnejší rok ako
tento, hlavne na západe Slovenska.
Verím, že celkovo bude rok 2017 lepší
ako 2016, ale musíme sa prispôsobovať
meniacemu sa trhu – byť viac „privátni“
a mobilnejší.
Ste na Slovensku od roku 2012. Ako
tento čas hodnotíte?
Ide o najnáročnejšiu pozíciu, na akej som
doteraz pracoval. Slovensko je zaujímavé
miesto na prácu a na život všeobecne.
Krajina sa viditeľne rozvíja, ťaží zo
strategickej polohy v strede Európy.
Stále prichádzajú veľké investície, takže
práce pre stavebné firmy bude dosť.
Aby sme boli úspešní, potrebujeme sa
prispôsobovať. Sme na dobrej ceste stať
sa modernou stavebnou firmou. Povedal
by som, že sme asi na polceste.
náš COLAS 5
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Obchvat Bánoviec nad Bebravou v Trenčianskom kraji je konečne skutočnosťou. Technická štúdia na jeho realizáciu pochádza ešte z roku 1998. Na
necelých 10 kilometrov rýchlostnej cesty R2 Ruskovce–Pravotice teda miestni čakali takmer 18 rokov. V roku 2025 bude po obchvate jazdiť podľa
dnešných odhadov takmer 120 tisíc áut denne.

R2: Odľahčené Bánovce
Približne tri roky práce trvalo, kým sa vodiči pri Bánovciach nad Bebravou
dočkali svojho obchvatu. Vo štvrtok 6. októbra sa mohli po úseku rýchlostnej
cesty R2 Ruskovce–Pravotice, dlhom necelých desať kilometrov, rozbehnúť
prvé vozidlá. Aktuálne najväčší projekt cestného staviteľstva v slovenskom
COLASe je takmer za nami. Aký bol?
Pre Inžinierske stavby rozhodne kľúčový.
Vďaka nemu sme zostali v úzkom kontakte
s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS)
ako investorom. Naďalej tak figurujeme
na reálnom zozname zhotoviteľov veľkých
6 náš COLAS

cestných stavieb, hoci veľká časť našej
činnosti v oblasti cestného staviteľstva sa
už dnes odohráva v spolupráci s menšími
investormi a v menších finančných
objemoch.

Podstatnou podmienkou realizácie diela
bolo zriadenie samostatného hospodárskeho
strediska R2 priamo na mieste realizácie.
Treba dodať, že pozitívnu úlohu pri získaní
zákazky v tomto regióne zohrávala aj

téma
R2 Ruskovce–Pravotice
prítomnosť COLASu na západnom Slovensku.
Samotné CESTY NITRA, ktoré sú v oblasti
Trenčína už dlho udomácnené, sa v rámci
projektu R2 podieľali na preložkách
inžinierskych sietí a pokládke asfaltových
zmesí.
Úsek R2 Ruskovce–Pravotice, zhotovený
v polovičnom profile, je súčasťou budúcej
rýchlocesty spájajúcej dve najväčšie
mestá v Trenčianskom kraji, teda Trenčín
a Prievidzu, ktorá je už bránou na stredné
Slovensko. Napokon by cesta R2 mala
viesť až do Košíc, niektoré jej úseky sú
už hotové, alebo výrazne pokročili aj
v Banskobystrickom kraji (tiež v spolupráci
s COLASom, pozri stranu 14).
Komplexný test našich možností
Hlavným manažérom stavby R2
Ruskovce–Pravotice je od septembra
2015 za Inžinierske stavby (ISK) Cyril
Pinault. Po jeho nástupe došlo k značnej
reorganizácii práce. Ako hovorí, „realizácia
úseku bola testom všestranných vedomostí
a schopností v ISK, či išlo o zemné práce,
cestné alebo pozemné stavby.”
Ukázalo sa to už po troch nečakaných
zosuvoch pôdy v roku 2014, keď pribudlo
veľké množstvo zemných prác. Projekt
prešiel vo fáze realizácie aj ďalšími
zmenami. „Dohromady sme požiadali sme
o štyri dodatky k dielu v celkovej sume
asi 9 miliónov eur,” dodáva Cyril Pinault.

Po definitívnom schválení zo strany
investora budú tieto financie poskytnuté
z finančnej rezervy projektu. Sanácia
zosuvu v kilometri 3,500 priniesla do praxe
COLASu na Slovensku aj technologickú
novinku. „Použilo sa riešenie pomocou
priečnych rebier, ktoré sme realizovali
strojom dovezeným z Holandska,”
konkretizuje hlavný stavbyvedúci za ISK
Karol Martinko. Pri pokládke finálnej
obrusnej vrstvy na preložkách poľných ciest
zasa spolupracovali slovenskí COLASáci
s rakúskymi. Konkrétne, v auguste 2016
spoločne zrealizovali okolo 7 500 m²
jednovrstvového asfaltového náteru N1
(princíp spočíva v posype frakcie 8/11
a následnom nástreku asfaltovej emulzie
s opätovným posypom 8/11).

Dĺžka: 9 560 metrov
Trvanie realizácie: približne tri roky
Počet mostov: 13
Suma zemných prác: 80 000 m³
Asfaltové zmesi: 77 tisíc ton
Zmluvná cena vrátane rezervy:
88 miliónov eur bez DPH

Časť z nich ISK realizujú ešte tento rok –
vegetačné úpravy a opravy existujúcich
ciest. Rovnako tak na mostnom objekte 204
bolo stabilizujú územie a opory mosta. „Tieto
opatrenia sa dali zrealizovať za premávky
R2 s tým, že dopravu usmerňujú dočasné

Na stavbe sa stretol medzinárodný tím.
A ani to ešte nebolo všetko. S odovzdaním
stavby do užívania sa počítalo už na jar
tohto roka, no NDS vypočula námietky
motoristov a mesta a vydala pokyn
na vybudovanie dočasného 500-metrového
napojenia R2 na cestu I/9 na začiatku úseku,
zo strany od Trenčína. Oficiálny termín sa
tak posunul na koniec augusta. Spustenie
obchvatu do prevádzky na začiatku októbra
nepredstavovalo vážnejšie komplikácie.
K definitívnemu dokončeniu diela chýbajú
ešte práce za približne 3 milióny eur.

COLASáci čakajú na slávnostné otvorenie stavby
vo štvrtok 6. októbra. Cyril Pinault stojí druhý sprava.

dopravné značky,“ spresňuje Karol Martinko.
Ďalšia suma prác, ktorú si na žiadosť
mesta Bánovce nad Bebravou objednala
NDS len nedávno, sa týka technických
opatrení na zmiernenie negatívneho vplyvu
extrémnych zrážok na stavbu v kilometri
4,000. „Pôjde o ochranné priekopy
s priečnymi retenčnými prehrádzkami,
výsadbu kríkov, stromov, zatrávnenie
ochranných priekop a objekt na tlmenie
vypúšťanej vody. Hotoví s tým chceme byť
podľa zmluvy do augusta 2017,“ uzatvára
K. Martinko.

Zemných prác sa urobilo na stavbe ohromné množstvo.
Spôsobili to aj tri nečakané zosuvy pôdy v roku 2014.
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Slovenské štandardy vo francúzskej réžii

Dielo slávnostne otváral minister
dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Árpád Érsek. Na ceremónii sa
zúčastnil aj francúzsky veľvyslanec na
Slovensku, pán Christophe Leonzi.

Stretol sa
dobrý kolektív
Pre Karola Martinka bol projekt R2
odlišný od minulých v tom, že sa jeho
realizácia riadila metódou Naprojektuj
a postav – teda zmluvnými podmienkami
známymi ako žltý FIDIC. „Predchádzajúce
stavby si pamätám ako červený FIDIC.“
Projekt sprevádzalo nemálo – aj
nečakaných – personálnych zmien.
Dohromady pracovalo na stavbe až
okolo 700 ľudí. No Karol Martinko
dodáva, že vzťahy v pracovnom
kolektíve boli vždy na výbornej úrovni.

Pre Cyrila Pinaulta bol projekt R2 veľkou
skúsenosťou. Pokladá ho za referenčný pre
celý stredoeurópsky COLAS. V priemere
sa na ňom zúčastňovalo päť francúzskych
kolegov. Boli medzi nimi aj mladí
zamestnanci, ktorí tu naberali praktické
skúsenosti. „Snažili sme sa kombinovať
know-how COLASu v slovenských
podmienkach. Priamo z Francúzska prišili
traja mladí zamestnanci. Pracovali ako
asistenti stavbyvedúceho pre kvalitu,
bezpečnosť, plánovanie a kontrolu
nákladov. Dvaja z nich majú naďalej
aktuálnu pracovnú zmluvu.“

Čo hovorí C. Pinault na spoluprácu
s miestnymi dodávateľmi? „Niektorí boli
veľmi kvalitní, iní presne naopak. Celkovo
sa však dá povedať, že ich úroveň bola
slušná. Dobre sa spolupracovalo s firmou
CESTY NITRA.“ Za kľúčový pokladá šéf
projektu dennodenný kontakt s investorom,
najmä z hľadiska kvality stavebného diela.
„Celému tímu úprimne ďakujem, odviedli
výbornú prácu, aby sme projekt odovzdali
do užívania v rámci našich možností v tom
najlepšom stave.“

„Obzvlášť chcem vyzdvihnúť spoluprácu
s pánom Pinaultom,“ vraví. Komunikácia
s miestnymi obyvateľmi a úradmi sa
nevymykala štandaru. „Za mokra vadila
špinavá vozovka, za sucha sme riešili
prašnosť. Vždy sme však komunikáciou
riešili veci k spokojnosti oboch strán.“
Aj Karola Martinka, ako Prešovčana,
určite zaujíma riešenie, ktoré vyrieši
zložitú dopravnú situáciu v jeho meste,
tak ako sa to podarilo v Bánovciach.
„V Prešove počas špičky platí, že tranzit
tvorí len do 20 % dopravy. Ráno do mesta
a popoludní von – to bude problém stále.“
Na rozdiel o medializovaných informácií
si K. Martinko nemyslí, že obchvat

Prešova je drahý. „Prepočet na kilometer
je zavádzajúci, veď len križovatka
vo Vydumanci by mala byť najväčšia
na Slovensku... Ale obchvaty sú určite
potrebné, a to v plnom profile.“

Inžinierske stavby ponúkli v tendri v roku 2013 za výstavbu cenu 88,18 milióna eur bez DPH.
Z celkovej sumy predstavuje rezerva 8 miliónov eur. Príspevok z EU dosiahol 46,9 milióna eur.

8 náš COLAS

Bypassed Bánovce: The first technical study
of a motorway bypassing the town of Bánovce
nad Bebravou appeared in 1998. However, the
actual road was constructed by ISK, a COLAS
company, between 2013 and 2016. The
project cost €88 million (VAT excluded) and
was a comprehensive test of ISK knowledge
and skills. Cyril Pinault was helming the
project for COLAS since September 2015. In
total, some 700 people worked on the site.
Despite the problems, managers praise the
great level of cooperation. After a landslide,
the new technology of transverse ribs was
employed, with the machine fetched from
Holland. A group of young French interns were
getting new experience on the site. Next year,
the additional work assigned by NDS will be
completed, focusing on safety during possible
torrential rains.

téma

Pro oblast Jih je rekonstrukce pět kilometrů dlouhého úseku D1 mezi Brnem a Vyškovem zásadní a velká zakázka. Zatím jde jen o opravy, velká
modernizace tuto část dálnice v budoucnosti teprve čeká.

Dálnice a komunikace I/47:
jednoduché stavby, složité okolnosti
V tomto čísle vám podrobněji představíme dvě stavby, které mají
leccos společného, byť je každá úplně jiná. Tou první je rekonstruovaný
pětikilometrový úsek dálnice D1 za Brnem ve směru na Vyškov, druhou pak
čtyřproudá silnice I/47 ze Slavíče přes Hranice do Bělotína.
Stav dálnice D1 u Brna v úseku mezi
199. a 204. kilometrem byl po třiceti
letech tak neutěšený, že zásah skutečně
potřeboval. Stavební stroje COLASu sem
poprvé najely už loni, kdy se ve sdružení

s firmou M-SILNICE a.s. opravoval levý
jízdní pás. Od srpna do listopadu 2015
tu vznikaly nepřetržité kolony, které
několikrát prakticky zablokovaly brněnskou
dopravu. Letos se silničáři vrátili na stejný

úsek, tentokrát však na pravý jízdní pás.
S investorem, tedy Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, v obavách z dalších kalamit
kvůli koordinaci oprav dokonce několikrát
jednal Jihomoravský kraj.
náš COLAS 9
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Rekonstrukci vozovky D1 mezi kilometry 199,3 až 204,6 má na starosti hlavní stavbyvedoucí Petr Jeleček. U společnosti pracuje třináct let, vystudoval
Vysoké učení technické v Brně, obor konstrukce a dopravní stavby, a s rodinou žije ve Slupi u Znojma.

Opravy dálnice D1 mezi Brnem
a Vyškovem
Právě opravami po polovinách jízdního
pásu se rekonstrukce úseku mezi 199,3
a 204,6 km liší od modernizace, vysvětluje
hlavní stavbyvedoucí Petr Jeleček. „Při
modernizaci D1 na úsecích mezi Prahou
a Brnem se doprava z celého jízdního pásu

odděluje přechodné betonové svodidlo,
a jedním pruhem v opravovaném pásu. Tak
docílíme, že se pořád jezdí dvěma pruhy
na Vyškov a dvěma pruhy na Prahu.“
Takže výstavba nejenže probíhá
po půlkách, ale také za částečného provozu,
což je výrazně složitější a nebezpečnější.

Na D1 je takový provoz, že není možné
přejít pruhy a cokoliv změřit.
vyloučí úplně, což je z hlediska výstavby
výrazně jednodušší. Tady pro takové řešení
není dostatečná šířka a z důvodu zkrácení
doby dopravního omezení se s rozšířením
nepočítalo. My dopravu vedeme v protějším
pásu třemi jízdními pruhy, které od sebe
D1 Rekonstrukce vozovky D1 km
199,3–204,6 vpravo
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: Sdružení D1 – 199
STRABAG + COLAS společností
COLAS CZ, a.s. a STRABAG a.s. (50%/50%).
Vedoucím účastníkem sdružení je firma
STRABAG a.s.
Cena: 165 401 538 Kč bez DPH
Zahájení: červenec 2016
Ukončení a uvedení do provozu:
listopad 2016
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„Od provozu jsme odděleni jenom
jednoduchými směrovými sloupky, které
když někdo projede, je u nás na stavbě,“
potvrzuje Petr Jeleček. „Je to hrozně
nebezpečné a nepříjemné tam být; je
tam takový provoz, že není možné přejít
pruh a cokoliv změřit. O to složitěji se
tam staví, protože se odkazujeme jenom
na geodetické záměry a musíme jim věřit.“
Z hlediska provádění stavby je všechno
ještě mnohem komplikovanější, protože
chybí prostor pro umístění výškových
a směrových bodů. Normy jsou přitom
podle jeho slov striktní a nekompromisní,
odchylky musí být jen velmi malé a při

kontrole nikdo nerozlišuje, jestli se dělá
stavba jako celek nebo po půlkách.
Není to modernizace, jen rekonstrukce
Prastará vozovka se opravuje poprvé
po třiceti letech, ale nejde o modernizaci,
jak jsme již zmiňovali, nýbrž o opravu; sice
vážnější, ale bez zásahu do podloží a bez
rozšířených mostních objektů nad dálnicí.
„Původní povrch se skládal ze dvou typů
vozovek; jedna byla s cementobetonovým
krytem, druhá asfaltová,“ popisuje
Petr Jeleček. „Při opravě vybouráváme
betonovou vozovku do hloubky přibližně
30 cm a pokládáme místo ní asfaltové
souvrství, asfaltovou část jsme zfrézovali
do hloubky 12 cm a nahradili novým
asfaltobetonem.“ Proslýchá se totiž, že ŘSD
má v plánu rozšířit tento úsek na tři pruhy,
a to se jim bude lépe dělat z asfaltového
povrchu než z cementobetonového. K tomu
samozřejmě doplňme opravy dilatačních
závěrů a příslušenství na mostech, opravy
odvodnění, zpevnění krajnic, obnovu
bezpečnostních prvků, úpravy u hlásek
SOS, vodorovné a svislé dopravní značení
a oproti minulému roku navíc střední dělicí
pás včetně výměny kabelového vedení

Highway and the I/47 road: simple projects and difficult circumstances – Both projects have
many things in common though they are totally different. The former one is rather complicated
in terms of safety as it is being executed under partial traffic operation. The workers are
separated merely by verge posts, which makes it very uncomfortable and dangerous for the
staff to work. The latter is subject to fixed terms of partial closures that divide the project into
8 separate sections. Both projects will be completed in November 2016.

téma
samostatných úseků, pevně dané, budeme
stavět téměř do konce roku.“

Práce na D1 probíhají v pásu širokém šest metrů, kde se skoro nevyhnou dva náklaďáky. Problémem
je navíc obrovský okolní hluk, kdy kvůli provozu například neslyšíte přijíždějící auto za svými zády.

Na silnici I/47 se především vyměňuje
140 tisíc metrů čtverečních asfaltových
vrstev krytu vozovky. Současně probíhá
výměna podkladních vrstev v místech
nedostatečné únosnosti a zbytkové
životnosti vozovky v objemu sedmi tisíc
metrů čtverečních, rekonstrukce vnitřních
prstenců na dvou okružních křižovatkách,
pokládka nových nezpevněných krajnic
v délce 18 km, osazení nových svodidel
a provedení nového vodorovného
dopravního značení.

a Bělotínem, kde bylo podle ŘSD více než
75 procent komunikace v nevyhovujícím
a havarijním stavu. Koncem září byly
dokončeny první dvě fáze rekonstrukce
a stavební práce se přesunuly do Hranic,
do úseku mezi oběma rondely.

Městu stavba výrazně komplikuje život.
Stačí nahlédnout do místního tisku,
stavba je v něm tématem číslo 1 a i v létě
bylo v Hranicích o čem psát – například
o dopravních zácpách na třídě 1. máje,
o tom, jak během prázdnin nešlo místo

a chrániček, drenážních systémů, svodidel
a výměny portálů. Což zní jednoduše
do chvíle, než si uvědomíte, že sítě vedou
všude, ale nikdo neví přesně kde, neb to
prostě před třiceti lety nikdo neřešil.
Silnice I/47 Slavíč–Bělotín
V plném proudu je i rozsáhlá rekonstrukce
čtyřproudé silnice I/47 z Lipníka nad
Bečvou na Frýdek-Místek mezi Slavíčí
I/47 Slavíč–Bělotín
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. ve sdružení
s ALPINE Bau CZ a.s.

Stavba Slavíč–Bělotín je sice velká, ale
opakuje se na ní jen několik druhů prací.
Stavbyvedoucí Luděk Horák o ní mluví jako
o stavbě jednoduché, ale složité okolnostmi.
„Opakuje se tu pořád dokola několik druhů
prací,“ říká, „a protože jsou termíny částečné
uzávěry, která stavbu rozděluje na osm

projet napříč a jak se těžká doprava
přesunula do klidných městských ulic.
Nicméně podobně jako u Brna by také tady
mělo být hotovo začátkem listopadu.

Cena: 128 711 475 Kč bez DPH
Zahájení: červen 2016
Ukončení a uvedení do provozu:
listopad 2016

Noviny v Hranicích v létě plnily úvahy, jak projet městem v době rekonstrukce čtyřproudé silnice I/47
z Lipníka nad Bečvou na Frýdek-Místek. Stavbyvedoucí Luděk Horák, který u společnosti pracuje od
jara 2016, situaci dobře zná a chápe; je téměř místní a na stavbu to z domova nemá příliš daleko.
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Kaleidoskop
2. II/400 Miroslav – I/53,
Oprava komunikace
Investor: SÚS Jihomoravského kraje
Termín dokončení prací: 10/2016
Cena: 7,79 mil. Kč bez DPH

Liberec

Ústí nad
Labem
Karlovy Vary

1

oblast Západ

Hradec Králové

5
oblast Sever

1. Silnice III/2829 Kozákov
Investor: Liberecký kraj
Termín dokončení prací: 10/2016
Cena: 13,00 mil. Kč bez DPH

PRAHA

Pardubice

Plzeň

4
Jihlava
České
Budějovice

oblast Jih

3. Souvislá údržba místní komunikace ul. Hornopolní
Investor: Ostravské komunikace a.s.
Termín dokončení prací: 10/2016
Cena za COLAS CZ: 12,00 mil. Kč bez DPH

4. I/22 Draženov–Domažlice
Investor: ŘSD ČR
Termín dokončení prací: 09/2016
Cena: 13,12 mil. Kč bez DPH

5. Obnova vodovodního řadu
DN 500 U Laboratoře v Praze 6
Investor: PVS a.s.
Termín dokončení prací: 04/2017
Cena: 81,10 mil. Kč bez DPH
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2

Brno

kaleidoskop

2. Nová prefabrikovaná hala
pre autocentrum VW

1. Križovatka ciest III/01889 a III/01890
(III/2084 a III/2085) Žilina – Celulózka

Investor: Auto Gábriel Košice
Termín dokončenia prác: 06/2016
Cena: 64 tisíc € bez DPH

Investor: Žilinský samosprávny kraj
Termín dokončenia prác: 12/2016
Cena: 318 tisíc € bez DPH

oblast Východ

3
Ostrava

Olomouc

Zlín

1
Žilina

Trenčín

Prešov

2

Banská Bystrica

Košice

5
BRATISLAVA

Trnava

3

4
Nitra

3. OC Tesco Nitra, rozšírenie parkoviska
Investor: Tesco Stores SR, a.s.
Termín dokončenia prác: 12/2016
Cena: 320 tisíc € bez DPH

5. IBV Pekné Polesta

4. Rekonštrukcia cesty Rimavská Sobota

Investor: Ing. Ľuboš Gašparík – „Stavebná činnosť“
Termín dokončenia prác: 10/2016
Cena: 109 tisíc € bez DPH

Investor: Regionálna správa ciest Banská Bystrica
Termín dokončenia prác: 07/2016
Cena: 58 tisíc € bez DPH
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CESTY NITRA
najnovšie stredisko
v Banskej Bystrici
V južnej polovici stredného
Slovenska COLAS dlho nemal
samostatné hospodárske
stredisko. A to napriek tomu,
že na území Banskobystrického
kraja už dlho pôsobí. Inžinierske
stavby využívajú pri východnej
hranici kraja výkonnú obaľovaciu
súpravu v Čoltove. CESTY NITRA
sa zasa zviditeľnili napríklad pri
výstavbe rýchlostnej cesty R1
pri Žiari nad Hronom.
Zlom nastal v roku 2015, keď bolo
rozhodnuté o vybudovaní obaľovacej
súpravy Breziny (písali sme o nej
v minulom čísle). Nasledovalo založenie
výrobno-obchodného strediska pre
realizáciu cestných a inžinierskych
stavieb. Sídli v Banskej Bystrici pod
vedením skúseného manažéra Gabriela
Vargu. V tomto kraji má COLAS oproti
konkurencii určitú nevýhodu, keďže
tu už dávnejšie fungujú silné firmy

s kvalitným zázemím. O to ťažšie je preto
preniknúť do obchodných sfér a nadviazať
spoluprácu ako nový subjekt v regióne.
„V minulom roku sa nám však podarilo
uspieť v silnej konkurencii pri realizácii
stavby I/50 – Križovatka Lučenec–Vidiná
v hodnote okolo milióna eur,“ pripomína
Gabriel Varga. Úspech ukázal, že kvalita
a dobré referencie dokážu prekonať aj
hranice krajov.
Na rýchlostnej ceste
Keďže región patrí medzi ekonomicky
chudobnejšie, čo sa odzrkadľuje aj
na súkromných investíciách, pozornosť
zamerali CESTY NITRA na prebiehajúcu
výstavbu rýchlostnej cesty R2, práce
pre Investičnú výstavbu a správu
ciest, ako i opravy komunikácií v gescii
samosprávneho kraja (BBSK). „Podarilo
sa nám uzavrieť kontrakt so španielskym

Zostava z Banskej Bystrice: zľava geodet Lukáš
Popovič, majster Miloš Kmeťo, vedúci strediska
Gabriel Varga, stavbyvedúci Róbert Machala
a ekonómka Ivana Dušíková. V tíme figuruje
ešte prípravár Július Kučera a päť robotníkov
z asfaltovej čaty.

(pokládka 26 320 m²) a následných
asfaltových vrstiev na úseku dlhom vyše
5 kilometrov (cca 55 tisíc ton asfaltu)
v hodnote viac ako 4,3 milióna eur,“ hovorí
Gabriel Varga.
So samosprávnym krajom uzavreli
kontrakty v hodnote viac ako 600 tisíc
eur. Je medzi nimi rekonštrukcia cesty
III. triedy Čelovce, ciest II. a III. triedy
Žarnovická Huta, Nová Baňa–Malá Lehota,
Brod–Kľak, Nevoľné–Kremnica, Lutila–
Slaská. „Boli sme úspešní aj v súťažiach
na realizáciu lesných ciest pre rôzne
urbárske spoločnosti v hodnote okolo
milióna eur,“ dodáva G. Varga.

Bojujú so zabehanou konkurenciou.
hlavným dodávateľom stavby rýchlostnej
cesty R2 Zvolen-východ–Pstruša,
konzorciom Corsán – Corviam. Ide
o realizáciu konštrukčných vrstiev CBGM

Pokládka ACL zmesi v kilometri 3,500 na úseku R2 Zvolen–Pstruša.

V roku 2017 bude pokračovať pokládka
obrusných vrstiev na R2, opravy ciest
I. až III. triedy. „Pre budúci rok už máme
zazmluvnenú stavbu lesnej cesty
s urbárskou spoločnosťou Jakubany,
rozpracované sú aj súťaže na ďalší úsek
rýchlostnej cesty R2 a ciest I. triedy,“
potvrdzuje vedúci strediska. Rozhodnutie
o jeho založení sa tak ukazuje ako
správne.

Agency Banská Bystrica: The CESTY NITRA
agency in Banská Bystrica, central Slovakia,
is doing a good job despite being the
newest one, established in 2015. Among
the strong competition, the unit has already
booked interesting projects, including
work on R2 motorway construction layers,
reconstructions of 1st class roads and lower
class regional communications. Also the new
forest roads are being built.
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Obytný dom na okraji centra Košíc
V centrách väčších miest sa začína stavať aj na pozemkoch, ktoré
sa doteraz nepokladali za príliš vhodné na výstavbu. Príkladom
je bytový dom na Floriánskej ulici v Košiciach, unikátne zasadený
pozdĺž pomerne strmého svahu. Realizujú ho Inžinierske
stavby (ISK) prostredníctvom svojho závodu pozemných
stavieb a špeciálnych projektov.
Obytný dom Floriánska, ako znie aj
oficiálny názov stavby, budujú COLASáci pre
slovenskú pobočku poľského developera,
vystupujúcu pod názvom Floriánska
Royal. Zatiaľ je v sume 1,4 milióna bez
DPH zazmluvnený skelet, hrubá stavba.
Po dobrých skúsenostiach iných developerov
s ISK – napríklad na košických projektoch
Ecopoint či Zelená stráň – má spoločnosť
pomerne dobré šance na vytendrovanie
ďalších prác aj na tomto diele.
Samotný dom bude mať päť obytných
podlaží, najnižšie bude vyhradené pre
garáže. Stavba počíta so siedmimi vchodmi.
Z každého z nich sa bude vchádzať
do dvoch bytov na jednom podlaží. Pri
počte piatich podlaží teda prichádzame
k číslu 70 bytových jednotiek.
Symbióza so svahom
Stavba sa nachádza na okraji košického
Starého mesta, ktoré má z väčšej časti
rovinatý profil. Obytný dom však už vyrastá

pod sídliskom Terasa, v teréne, kde stavba
kopíruje pomerne strmý kopec. Tomu
zodpovedajú aj ustupujúce podlažia. Čím
vyššie je podlažie, tým bude riešenie bytov
o niečo veľkorysejšie. A tak kým na nižších
poschodiach dosiahne priemerná plocha
bytu okolo 55 m², na vyšších je to
približne o 10 „štvorákov” viac. Navyše,

prípadnému zosuvu. Najvýznamnejšia bola
inštalácia inklinometrov, ktoré ukazujú
zmeny vo vlastnostiach svahu po vystavení
fyzickým zásahom. Výsledky sú až doteraz
uspokojivé,” hovorí stavbyvedúci Martin
Nemjo.
Kvôli týmto zmenám sa stavba naplno
rozbehla až koncom mája. Naďalej „šliape“
a developer chce ešte pred koncom tohto
roka začať byty aj predávať. Pre COLASákov
z Floriánskej to znamená jedno – ďalšiu
zimu v práci. „Budeme sa snažiť pokračovať
v prácach, pokiaľ to počasie aspoň trochu
dovolí,“ avizuje stavbyvedúci. V kolónke
Termín dokončenia totiž aktuálne svieti
apríl 2017.

Monitoruje sa aj možný zosuv svahu.
na každom podlaží sa byty od seba trochu
odlišujú. Pri všetkých obytných jednotkách
sa však pamätalo na terasu či aspoň menší
balkón.
Dispozícia stavby sa z týchto dôvodov
niekoľkokrát menila. To pozdržalo aj
začiatok realizácie. „Ovplyvnený bol aj
tvar základov. Museli sme čakať na nové
posudky statika. Riešilo sa stuženie
a doplnenie základových pásov, posúvali
a menili sa výťahové šachty. Vzhľadom
na svah sa robili aj opatrenia proti

vľavo – Kým sa robotníci pustili do práce, muselo sa počkať na nové posudky od statika.
vpravo – Pohľad na rastúci bytový dom. Čím vyššie sú byty, tým budú priestrannejšie.

Stavba je rozdelená do dvoch dilatačných
celkov, prvý má štyri, druhý tri vchody.
Nemajú teda spoločnú stenu. „Z technológií
sme ako ISK na svojom zhotoviteľskom
diele práve tu po prvý raz použili systém
hliníkového stropného debnenia Skydeck,“
pripája M. Nemjo.

Residential building in Košice: The new
building with 70 apartments is being built
by ISK civil works agency in Košice. So far,
the six-floor-frame on Florianska Street is
under construction. The project helmed by
a Polish investor is worth 1,4 million euros
for ISK. The agency will probably continue
the works throughout the winter. If time
and quality requirements are met, more
additional orders are possible.
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stavby

Žďákovský
most
Po více než roce vás znovu vezmeme
na návštěvu Žďákovského mostu
na Písecku. Jde jen o krátké mezipřistání,
rekonstrukce zahájená loni v červnu skončí
dle plánu až příští rok na podzim.
Pojďme se podívat, co se na mostě dělo
letos, jaká je situace v poločase a jak
budou práce pokračovat.
Loni se kvůli počasí, nemožnosti přípravy
před samotnou zakázkou, diagnostikám
a vyhodnocování stavu nepodařilo dokončit
práce na mostním svršku před koncem
stavební sezony, proto se most na zimní
období od 18. prosince do 30. března
provizorně otevřel pro vozidla do 3,5 tuny.
Když pomineme bourací práce, výstavba
a práce na mostním svršku začaly teprve
letos v dubnu.
„Bylo to náročně, hlavně při provádění
izolačních prací nás hodně zlobilo
počasí. Stříkaná izolace, která byla pro

Příští rok v dubnu uplyne přesně padesát let ode dne, kdy byl Žďákovský
most uveden do provozu. Na mostě se oslavy pro veřejnost rozhodně konat
nebudou, rekonstrukce má skončit až na podzim.

most navržená, je totiž velice citlivá
na klimatické podmínky, a nabírali jsme
několikatýdenní zpoždění,“ vzpomíná
stavbyvedoucí Jakub Vodňanský.
„V polovině září, kdy jsme měli most podle
plánu znovu otevřít, byly rezervy pro
případ špatného počasí téměř nulové.“

a navzdory časové ztrátě získané během
izolování svršku management stavby svým
nasazením vše zvládl.
„Zůstala tu drobná omezení, ale jedná
se jen o svedení dopravy do jednoho
pruhu na úseku ne delším než padesát

Skončila letitá objížďka, Žďákovský most
se letos otevřel i pro nákladní auta.
Také v letošním roce byl podle Juraje
Krajčoviecha, vedoucího obchodního
oddělení oblasti, v souvislosti s délkou
objížděk veřejný zájem co nejrychleji pustit
dopravu zpět na most. S investorem se
COLAS CZ domluvil na polovině září 2016

Ocelový oblouk Žďákovského mostu má rozpětí 330 metrů, což je i ve světovém měřítku ojedinělý
údaj. Je 543 metrů dlouhý a dvouproudá silnice vede ve výšce 50 metrů nad hladinou Orlického
jezera a 100 metrů nad dnem řeky Vltavy. Hmotnost oblouku je 3 100 tun, hmotnost veškeré
použité oceli pak 4 116 tun.

metrů, kde musíme mít techniku pro
zásobování stavby a práce probíhající
pod mostovkou,“ říká Jakub Vodňanský.
Pro chodce zůstává most uzavřen,
protože krajní části svršku zatím nejsou
kompletně dokončené. „Samozřejmě
i tady bude zájem, abychom chodce
pustili přes most co nejdříve, ale dojde
k tomu zřejmě až v létě příštího roku,“
odhaduje Vodňanský.
Co zbývá? Především sanace spodní
stavby, tedy betonových povrchů,
a dokončení protikorozní ochrany, která
je nyní hotová přibližně ze dvou třetin.

Žďákov bridge: The project was initiated
last year with the completion deadline of
Autumn 2017. This year, demolition work
as well as that related to the construction
and other work on the bridge superstructure
was performed. Although particularly the
insulation work execution was complicated
in terms of weather conditions and a severalweek delay was gathered, the mid-September
deadline for opening the bridge to traffic was
successfully met. The bridge remains closed
for pedestrians.
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nové projekty
Aplikace aneb kterých
oblastí se Copernic
dotkne?

Projekt COPERNIC
Jméno Copernic jste už nepochybně někde slyšeli a na stránkách
časopisu se s ním od tohoto čísla budete setkávat pravidelně.
Pro první seznámení jsme vybrali tu nejpovolanější, projektovou
manažerku Růženu Kentošovou. Oč se tedy jedná?
Ano, na to se lidé opravdu často ptají. Co
to je? Je to název technologie? Aplikace?
Očekávají změnu nebo zavedení software.
To je přirozené. Ale není to tak úplně
pravda. Copernic je ve skutečnosti název
transformačního projektu. Tento typ
projektu se zaměřuje na celkovou obnovu
a modernizaci firmy, na zvýšení její
konkurenceschopnosti na trhu. Software
je tedy součástí změny, ale souběžně
se mění i procesy a celková organizace,
pravidla a principy, zkrátka to, jak budeme
v budoucnu pracovat.
Kdo projekt Copernic řídí?
Začnu otázkou. Věděli jste, že nejsme
jediná země, ve které projekt probíhá? 
Konkrétně Česká republika je zařazena
do bloku Střední Evropa, kde úzce
spolupracuje pět zemí (kromě nás také
Polsko, Maďarsko, Slovensko a Chorvatsko),
část projektu sdílíme i se zeměmi Západní
Evropy, například s Velkou Británií,
Švýcarskem, Dánskem a jinými. Už podle
Projektová manažerka Růžena Kentošová říká,
že transformační projekt je vždy jedinečná
šance, jak změnit svou budoucnost k lepšímu.
Tu možnost máme právě teď.

E - DISPATCH
Dispečink, plánování pohybu techniky
E - PREPA
Plánování staveb, sledování skutečnosti
proti plánu a rozpočtu – malé stavby

toho vidíte, že na tak rozsáhlé akci nutně
pracuje mnoho lidí a týmů. Základní
organizace je ale pro všechny země stejná:
Projekt řídí centrální tým Copernic. Na něj
navazuje evropský tým, který jednotlivým
zemím poskytuje podporu. A pak je tady
tým, který je odpovědný za samotnou
realizaci – a to už mluvíme o nás.

PRIMAVERA
Plánování staveb – velké projekty

Jak vypadá náš český tým?
Tady je potřeba rozlišovat mezi standardní
pozicí ve firemní hierarchii a rolí, čili
odpovědností. V projektu jde právě o role,
ve kterých se mohou nacházet lidé různých
pozic. Velmi klíčovou rolí je doménový
expert, který je zodpovědný za úspěšné
zavedení změn ve své oblasti, podílí se
na nastavení a testování nového procesu.
A školení koncových uživatelů. Důležitá je
podpora manažera divize, se kterým úzce
spolupracujeme ve chvíli, kdy se projekt
týká jeho oblasti. A moje role je celková
koordinace toho všeho a jsem také spojkou
s centrálním týmem.

LISA

Liší se něčím Česko od jiných
středoevropských zemí?
Například tím, že jsme přímo do projektu
zařadili i personální oddělení, které je
s ním propojeno přípravou dat, potřebných
pro správné fungování ostatních aplikací.
Dle této logiky je členěna i projektová
struktura. A dostali jsme pochvalu, že to
funguje velmi dobře.
Jak jsou naplánované jednotlivé postupy
a čím se v Česku začíná?
Plán je rozdělen do tří let a je zatím
orientační, může se měnit. Již dnes je ale
jasné, že některé aplikace budou zaváděny

E - CONTRACT
Správa smluv, založení stavby
COUPA
Objednávky, nákupní systém
(také zvaný Colas Amazon)
Denní výkazy / reporty ze staveb,
příjem objednávek

CZ Deployment – Overall Status 2016_summary by RKE

ZEPHYR
Výroba (lomy, obalovny, asfalt)
SOC
Reporty / analýzy
JDE


Finanční a účtovací systém

jednotlivě, jiné naopak ve skupině, aby se
zachovala procesní návaznost, a každému
startu bude předcházet přípravná fáze. Jako
poslední přijde na řadu finanční JDE. Aplikace
se vzájemně propojí, což v každodenní
praxi znamená usnadnění celého dne. Ať už
mluvíme o odbourání papírování, snížení
zadávání stejných dat víckrát do různých
aplikací, nebo o tom, že budeme mít
k dispozici on-line aktuální informace
tady a teď, ne jednou za týden či za měsíc.
A zatímco kolegové na Slovensku začínali
letos s E-Prepa, které se týká staveb, my
jsme byli vybráni pro pilotní fázi E-Dispatch,
programu pro plánování techniky.
Aplikaci E-Dispatch vám podrobněji
představíme v dalším čísle.

COPERNIC Project: Růžena Kentošová, the Copernic Project Manager in COLAS CZ, introduces the
project, its benefit to the COLAS companies, functioning, applications along with the areas that
will be affected as well as the pilot application COLAS CZ was selected to start with.

náš COLAS 17

lidé

Ľubomír Rác: pri trnavskom kormidle
Pätnásť rokov v COLASe mu ubehlo ako voda. Dnes je z neho
vedúci dynamického strediska spoločnosti CESTY NITRA a zároveň
„obyčajný“ otec rodiny. Ľubomír Rác z Trnavy.

Do budúcnosti som optimista, tvrdí Ľubomír
Rác na margo postavenia trnavského strediska
firmy CESTY NITRA a jeho úspechov, vrátane
zákaziek v Bratislave.

Dobré meno sa dlho
získava, ale rýchlo
stráca.
Ste vyťažený manažér. Čo tomu
predchádzalo? Ako ste zakotvili
v stavebníctve? Bolo to v rodine?
Vysokú školu som ukončil v lete 2001.
Čakalo ma hľadanie práce ako náhrady
za vtedy ešte povinnú vojenskú službu.
Po pár neúspešných pokusoch som stretol
krstného, tiež cestára. A od najbližšieho
týždňa som bol u cestárov a som tu
dodnes. Takže CESTY NITRA od môjho
prvého pracovného dňa. Aj mama je
stavbárka. Dlhé roky pracovala ako
rozpočtárka v rôznych spoločnostiach.
At Trnava wheel: Ľubomír Rác, director of
Trnava agency of CESTY NITRA, has been
with the company for 15 years. Now, with
him at the helm of a dynamic business unit,
the team is successful on the busy territory
of Bratislava. Ľubomír says dependability is
essential for a good name of company. As
a family man, he loves his peaceful moments.
With wife Anna and two kids, Viktória and
Dávid, they travel together to grandparents
in east Slovakia.
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Čím ste si za tie roky prešli a ako sa
vám javí postavenie COLASu vo vašom
regióne?
Firma mi za tie roky dala istotu v práci.
Aj keď v lepších časoch slovenského
stavebníctva prichádzali rôzne, možno
aj lukratívnejšie ponuky, som rád, že
som zostal. Niektorí bývalí kolegovia,
ktorí vtedy odišli „za lepším“, sa dnes,
ak dostanú ponuku, radi do Ciest Nitra
vrátia. Do budúcnosti som optimista.
Tento rok ukazuje, aké dôležité je pre
stredisko Trnava získavať aj zákazky zo
súkromného sektora, najmä v dynamicky
sa rozvíjajúcej Bratislave. Títo investori sú
veľmi nároční na komunikáciu. K zákazkám
sa dostávame po viackolových tendroch
a realizácia si vyžaduje skúsený tím
spolupracovníkov. Teší ma, že takúto
partiu naše stredisko má.
Čo podľa vás vylepšuje dobré meno
firmy?
Udržanie dobrého mena a vzájomnej
dôvery je úzko spojené so spoľahlivosťou.
Jednak na našej strane ako zhotoviteľa,
ale samozrejme aj na strane klienta. Meno
sa buduje dlhé roky, ale dá sa oň veľmi
ľahko a za krátky čas prísť.

Rodinu máte ešte pomerne krátko. Ako
vás zmenila?
Rodinne som sa usadil prakticky len
pred štyrmi rokmi. Máme dve detičky:
triapolročnú škôlkarku Viktóriu
a dvojročného Dávidka. Rodina dá životu
nový rozmer a keď sme všetci zdraví, je to
super. Všetok voľný čas sa snažím stráviť
s rodinou.
Na čo sa vtedy najviac tešíte?
Hlavne na pokojné dni bez práce – či
už doma alebo v zamestnaní. Najviac
sa teším na vianočné sviatky s rodinou.
Vtedy je tuším naozaj všade pokoj. Radi
spoznávame Slovensko. Manželka Anka
pochádza od Prešova, takže v rámci
návštev svokrovcov chodievame aj
na východné Slovensko.
Existuje vo vašom živote aj niečo
neobvyklé, nejaký úlet?
V mojom živote nie je nič neobvyklé. Skôr
som konzervatívny typ, aj keď manželka to
nerada počuje 
Čo vy a knihy, hudba, prípadne šport?
Kedysi, keď bolo viac voľného času, čítaval
som najmä životopisné knihy. Súčasná
hudba mi veľa nehovorí, skôr mám
rád staršie slovenské a české skupiny.
A kamaráti ma určite môžu prizvať
k futbalu a určite sa nemusia báť, že im to
pokazím.

Rodina dáva životu nový rozmer. Ľubomír Rác na snímke s dcérkou Viktóriou a synom Dávidom.

ľudia

Michaela Kordíková:
koně jako koníček
O Valdorfu, osadě kousek od Horšovského
Týna, mluví i místní jako o konci světa. Tady,
téměř „v pohádkovém kraji za sedmero horami
a sedmero řekami“ je obalovna a v ní pracuje
mladá pohledná slečna Michaela.
Proč byste ji měli znát?
Třeba proto, že se na ni jezdí
dívat z jiných závodů. Proč?

Je obalovna Valdorf rodinná
diagnóza?

Jsem jediná balička – oficiálně tedy
operátor technologického zařízení –
v COLASu, a dokonce mi říkali, že snad
jediná v celé republice. Nepřijde mi to
tak náročné fyzicky, spíš jde o znalost
technologie, ale přesto se na mne jezdí
dívat lidi z jiných firem a fascinuje je, že
tuhle práci dělá ženská. Nejsou na to zvyklí
a ani já z nich nejsem nadšená. Teď už
tady naštěstí dlouho nikdo nebyl a já bych
nerada, aby zase někdo přijel.

Jsme tu takový malý rodinný podnik;
tati je vedoucí, mamina expedientka.
Věděla jsem, do čeho jdu, rodiče
tady dělají přes dvacet let, a zatím
jsem tu spokojená. Co bude dál, to
se uvidí, až dodělám školu. Vždycky
jsem chtěla dělat v projekci, původně
v pozemních stavbách, ale na vejšce
jsem se chytila dopravních staveb.
Jen bych nerada celý den proseděla
v kanceláři!

Adrenalinová zábava?
Od doby co mám malou, se tomu vyhýbám,
ale jezdila jsem i na divokých koních – a to
byl podle mne dost velký adrenalin.

Knížka, na kterou nezapomenu?
Něco ne dětského jsem četla už před
delší dobou, teď čteme s dcerou
pohádky, naposled Broučky. Nezapomenu
na Nezbytné věci od Kinga; to jsem se bála
ještě čtrnáct dní potom, co jsem ji dočetla.

Oblíbená hudba?
Jak si nejlíp vyčistím hlavu?
Musím vypadnout ven a vylézt na nějaký
kopec. Závodně jsem jezdívala na koních,
tak mi to zůstalo – prostě pryč, na vzduch,
do přírody. Miluju Sedmihoří, když jsem
jezdívala na koních, zašívali jsme se tam
každý den, někam hodně vysoko. S koňmi
to bylo snazší, když se člověk musí plazit
po svých, je to horší.

Koníček, co mě drží od mládí?
Výlety s dcerou, turistika a pak koně; určitě
bych se k nim chtěla vrátit, až malá povyroste;
zatím chodíme na poníky. Má to v genech,
a na to, jak je malinká, jí to moc jde. Když
sedne na koně, nikdo ji z něj nesundá; a kdyby
se kůň stavěl na hlavu, tak ji neshodí. Snad jí
to vydrží a bude na to i čas.
Fotka z první dovolené po třech letech, kdy
jsme s malou projely Jeseníky, říká Michaela
Kordíková. Vylezly jsme na Praděd, byly jsme
u vodopádů a tady jsme už na zpáteční cestě
v zoologické zahradě ve Dvoře Králové.

Nemám vyhraněný vkus, záleží, na co je
chuť a nálada. Ráda poslouchám rock,
a když se potřebuju zklidnit, tak si pouštím
Edith Piaf.

* 1990 na Domažlicku
Studia: SOŠ a SOU, obor Technické
lyceum v Horšovském Týně a Vysoké
učení technické v Brně, obor Konstrukce a
dopravní stavby; studium přerušené kvůli
mateřské dovolené obnovila letos v září
(…chybí mi sice jen poslední semestr, ale
ještě jsem se tam nedostala, dodává M. K.)
Rodina: dcera Elenka (3)
Proč byla vybrána do této rubriky:
motivace pro další ženy, které by měly
chuť pracovat v COLASu a možná si
myslí, že se pro takovou práci nehodí

Michaela Kordíková – horses as a hobby: Michaela Kordíková works for COLAS CZ, more precisely
Silnice Horšovský Týn, as a Technological Equipment Operator in the Valdorf HMAP, apparently
as the only woman in such position in the Czech Republic. She takes to horse riding, hiking and
exploring the countryside.
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vzdělávání

IT špecialisti – naša tichá podpora
Patria k ľuďom, ktorí keď nie sú na očiach, znamená to, že je všetko
v poriadku. Skupina COLAS má vo svojich radoch na Slovensku
štyroch špecialistov pre informačné technológie. Zodpovedajú
za 432 firemných počítačov a všetko, čo s nimi súvisí.
Ich šéfom je dlhoročný zamestnanec
Inžinierskych stavieb Peter Čierny,
sekundujú mu Jakub Konečný, Roman
Porhinčák a v Nitre Mário Doman. Starajú
sa aj o počítače kolegov na projekte R2
a predtým v Mochovciach.
Čo je hlavnou náplňou ich práce? „Kontrola
serverov, dátových úložísk, správa práv
pre užívateľov,“ hovorí aj za kolegov Peter
Čierny. Keď sa zariaďuje nové stavenisko,
zabezpečujú, aby aj tam počítače dobre

fungovali. Tiež majú v správe telefonické
pevné linky, ako i nastavovanie služieb
na pracovných mobiloch.
Od roku 2012 sa COLAS začal zameriavať
na zlaďovanie informačno-komunikačných
systémov. Predznamenalo to príchod
projektu COPERNIC, ktorý zavedie
jednotné postupy do administratívnych
procesov v celej skupine, s prihliadnutím
na legislatívu v jednotlivých krajinách.
„Na celoeurópskej úrovni už testovanie

Our silent support: There are four IT specialists in Slovak COLAS, taking care or some 432
computers, many mobile phones and fixed lines. They check servers, data storage and administer
user rights. The specialists also make sure all sites are equipped with functioning hardware and
software. The future of data storage is linked to rented cloud services.

Nový systém benefitů
Od ledna 2017 spouští COLAS CZ nový projekt – Cafeterii,
rozšířenou nabídku benefitů pro zaměstnance. O co jde, co vám
přinese a co si ve virtuální „kavárně“ můžete objednat, vysvětluje
Pavlína Jílková, HR manažerka.
Proč zavádíme nový benefitní systém?
Situace na trhu je složitá, kvalifikovaní
technici a dělníci se dnes shání velmi
těžce. Chceme být konkurenceschopní
a nabídnout motivaci jak stávajícím
zaměstnancům, tak těm, kteří právě nyní
hledají zajímavou práci. A proč Cafeterie?
Jde o nepeněžní benefity, kdy lidé dostávají
body (1 bod = 1 Kč), které mohou použít
na nejrůznější služby dle svého vlastního
výběru.
Důležité je, že Cafeterie je „něco navíc“
a neruší současné benefity, je to tak?
Cafeterie je skutečně něco, co pro
zaměstnance děláme navíc. Není na úkor
ničeho, je to zkrátka dárek, jímž chceme
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ve společnosti udržet anebo mezi nás
přilákat dobré zaměstnance. Navíc zákon
o daních z příjmů říká, že poskytne-li
zaměstnavatel zaměstnanci nepeněžní
plnění formou benefitů, je toto plnění
osvobozeno od odvodů za sociální
a zdravotní pojištění a zároveň od odvodu
daně z příjmu. Zjednodušeně řečeno platí,
že kdyby zaměstnanec dostal ve mzdě
navíc částku 10 000 Kč, výsledkem bude
jen necelých 7 000 Kč čistého. V systému
bodů čerpaných z Cafeterie pak každý
dostane celou částku ve formě bodů, a tak

prebieha. COPERNIC prinesie so sebou
zmeny aj pre užívateľov, napríklad účtovný
softvér bude vo všetkých krajinách COLASu
zjednotený,“ dodáva Peter.
Ďalším súčasným trendom je postupná
„migrácia“ od firemných serverov
na cloudové služby, teda prenajímané
dátové úložiská s vysokým stupňom
zabezpečenia ochrany údajov. Touto cestou
ide aj COLAS.
Peter Čierny sa už za tie roky naučil, ako
hovoriť s nami–užívateľmi tak, aby sme
mu rozumeli. Priznáva, že na rečiach o tom,
že počítačoví odborníci žijú tak trochu
vo vlastnom paralelnom svete, je kúsok
pravdy. Kolegom sa však snažia všemožne
vychádzať v ústrety. A aký majú „ítečkári“
pre nás aktuálny odkaz? „Stále odporúčame
dávať si pozor na rôzne vírusy, ktoré môžu
prísť zamaskované, hoci aj ako faktúra,“
upozorňuje Peter.

proti výplatě ve formě finanční odměny
ve mzdě ušetří 31,1 %.
V Cafeterii má každý zaměstnanec
vlastní účet a z nabídky benefitů si vybírá
podle vlastních potřeb. Co ale vlastně je
v nabídce?
Díky online platebním metodám lze
z Cafeterie například zaplatit dovolenou,
kroužek pro děti, zubaře, brýle, vzdělávání,
masáže či pobyty. Daňově zvýhodněné
služby, které firma poskytuje, se týkají
vzdělávání, kultury, zdraví a zdravého
životního stylu, sportu i rekreace.
A samozřejmě počítáme s tím, že nabídka
se bude dál rozšiřovat i přizpůsobovat
aktuální poptávce. Možností je také nákup
služby (například platba za dětský tábor
a podobně) přímo od poskytovatele.
Možností využití je opravdu spousta, takže
si jistě každý najde to své.

New benefit system: From January 2017, COLAS CZ is launching a new project called Cafeteria, the
extended benefit offer for our employees. The benefits include the whole range of spheres, from
sports, wellbeing, education through culture or health. They are to support carrot for both current
and new-coming staff.

BOZP

Doplnkové a špecifické OOPP
V predchádzajúcich vydaniach nášho časopisu ste sa mohli
dočítať o používaní minimálnych povinných osobných ochranných
a pracovných prostriedkov (OOPP). Sú to pracovný odev a obuv,
reflexná vesta a prilba. Tieto OOPP a povinnosť používať ich sú
našim zamestnancom už dôverne známe.
V tomto čísle by som sa chcel venovať
používaniu špecifických a doplnkových
OOPP na ochranu zdravia zamestnancov
pred rizikovými faktormi práce. Pri
činnostiach špecifických pre stavebný
priemysel sú to najmä:
FAKTORY FYZIKÁLNE – mechanické
poškodenie, prach, hluk, vibrácie, teplo,
chlad, mokro
FAKTORY CHEMICKÉ – kontakt
s chemickou látkou – vdýchnutie, dotyk
s pokožkou, kontakt s očami

faktormi pracovného prostredia. Dôsledky
dlhodobého nepoužívania OOPP sú
prepojené na rizikové faktory pracovného
prostredia a na zdraví sa môžu prejaviť
niekedy až po niekoľkých rokoch. Ide
najmä o zhoršenie sluchu, zraku, stavu
pohybového ústrojenstva, dýchacích ciest,
kožné problémy atď.
Preto je potrebné venovať pozornosť nielen
prevencii úrazov, ale aj prevencii chorôb
spôsobených vystavovaním sa rizikovým
faktorom pracovného prostredia. Zamestnanci

OOPP sa používajú, až keď nie je možné v prvom
rade riziko vylúčiť alebo obmedziť technickými
alebo organizačnými opatreniami.
Následky – dlhodobé i krátkodobé
Nepoužívanie OOPP môže mať okamžité
následky vo forme poranenia alebo úrazu,
napríklad poleptanie pokožky chemickou
látkou alebo obarenie horúcim asfaltom.
Čo je horšie, často sa zabúda, že OOPP
neslúžia iba ako ochrana pred úrazom, ale
aj ako ochrana zdravia pred rizikovými

Práce vo výškach
Zvláštnu skupinu tvoria OOPP pre práce vo
výškach. Pád z výšky z dôvodu nedostatočného zaistenia zamestnanca máva za následok
ťažký, alebo až smrteľný úraz.
OOPP proti pádu sú napríklad bezpečnostné
postroje, zachytávače pádu, polohovacie
zariadenia, bezpečnostné pásy, istiace laná.
OOPP proti pádu sú zaradené do 3. kategórie, určené sú na ochranu pred smrteľným
nebezpečenstvom alebo takým, ktoré môže
vážne a nezvratne poškodiť zdravie. Preto
sú povinné ich pravidelné periodické prehliadky a revízie.

si musia uvedomiť ochrannú funkciu OOPP
aj v tejto oblasti. V neposlednom rade
je potrebné absolvovanie pravidelných
lekárskych prehliadok. Vždy je rozumnejšie
investovať čas a prostriedky do prevencie, ako
znášať následky.
Pri výbere správneho typu OOPP vám môže
pomôcť Karta bezpečnostných údajov
(KBÚ) k danej chemickej látke alebo návod
na obsluhu daného zariadenia. Všímajte si
aj piktogramy na strojoch a pracoviskách.
Peter Hatina,
riaditeľ kvality, BOZP, OPP a OŽP,
Colas Slovensko
Specific and additional PPE: Additional and
specific personal protective equipment (PPE)
is used, when it is otherwise not possible
to protect employees against risk factors
on working sites. Wearing these types of
PPE should never be underestimated. It is
a prevention measure against long-term
damage of health.

Nie je OOPP ako OOPP.
Je potrebné rozlišovať, ako účinne chrániť
každú exponovanú časť tela pri jednotlivých
činnostiach:
OCHRANA TVÁRE
Okuliare – najmä frézovanie, pílenie, práca
s vŕtačkou, zbíjačkou, v prašnom prostredí,
oslnenie, viazanie výstuže, rezanie, maliarske
a natieračské práce
Štít – najmä práca s uhlovou brúskou, motorovou pílou, prečerpávanie asfaltu
Zváračská maska– zváranie
OCHRANA SLUCHU
Zátkové tlmiče / slúchadlá – nad 85 dB,
najmä práca s ručná frézou, motorovou pílou,
vibračná doska, zbíjačka, príklepová vŕtačka,
kompresor
Aktívne slúchadlá (odfiltrujú hluk stroja, ale
je počuť hovorené slovo) – Práca v hlučnom
prostredí v blízkosti premávky, kde je potrebné sa počuť, napr. cestné čaty
OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST
Respirátor – v prašnom prostredí, najmä
pílenie, brúsenie, drvenie kameňa,
manipulácia so sypkým materiálom, búracie
práce (POZOR: nepoužívanie môže spôsobiť
zaprášenie pľúc, zhoršenie dýchania, alergie
a astmu)
Polomaska s filtrom – najmä práca s nebezpečnými toxickými látkami, najmä v nedostatočne vetraných priestoroch v zmysle
požiadaviek KBU (POZOR: nepoužívanie môže
poškodenie pľúc, mozgu, dýchacích ciest)
OCHRANA RÚK
Rukavice – mechanické riziká – najmä manipulácia s bremenami, predmetmi s ostrými
hranami alebo drsným povrchom, viazacie
práce, montáž lešenia alebo debnenia,
prenášanie dosiek
Rukavice – tepluodolné – najmä zváranie,
práca s uhlovou brúskou
Rukavice – chemické – manipulácia
s chemickými látkami, najmä prelievanie,
natieranie, prečerpávanie asfaltu
(+ tepluodolné vlastnosti)
Rukavice – antivibračné – práca s vibračným
náradím, najmä vibračnou doskou, zbíjačkou,
zbíjacím kladivom, motorovou pílou, ručnou
frézou
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Školenie o geosyntetikách
Technologický pokrok neobchádza ani stavebníctvo. Na trhu je celá škála
geosyntetických materiálov s odporúčaným využitím pri konkrétnych typoch projektov
a v špecifických podmienkach. Nie vždy je však ľahké držať krok a poznať jednotlivé
výrobky typu geotextílií či geomreží.
S cieľom pomôcť odborníkom v COLASe
získať prehľad a povedomie o téme
usporiadalo technické oddelenie
v spolupráci s tímom Ľudských zdrojov
sériu školení. „Pokiaľ nemáme tému
dobre naštudovanú, môže dochádzať
k nedorozumeniam, napríklad

k nepochopeniu a zámenám jednej
technológie za druhú pri príprave tendrov,“
vysvetľuje motiváciu pre tréningy technický
riaditeľ slovenského COLASu Peter Briatka.
Školenie bolo teda určené jednak pre
oddelenie veľkých tendrov, ale aj pre
prípravárov z hospodárskych stredísk,
ktorí spolupracujú najmä s klientmi zo
súkromnej sféry. Prizvaní boli aj riaditelia
závodov, nákupcovia a laboranti.
Situácie, v ktorých sa potrebujú kolegovia
zorientovať, sú rôznorodé. „Je rozdiel

v použití čistých, nových materiálov
na strane jednej a recyklátov na strane
druhej. Na recyklovaných materiáloch
sa dá ušetriť, ale iste ich nepoužijeme
do konštrukcií s predpokladanou
životnosťou niekoľko desaťročí,“ uvádza
P. Briatka. Niekedy však vieme za pomoci
variantného riešenia, ktoré spĺňa zadané
podmienky, ušetriť až do 70 % nákladov
na pôvodný návrh.
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR vydalo
predpis (TKP) na geosyntetiká používané
do zvláštnych zemných konštrukcií, ktorý
môžete nájsť na: http://www.ssc.sk/
files/documents/technicke-predpisy/
tkp/tkp_31_2014.pdf a v tomto roku
pripravuje vydanie TKP pre geosyntetiká
do asfaltových vrstiev vozoviek.

Geosynthetic materials: There is plenty of advertised geosyntetics for use in construction
projects. It is necessary to know the products well and understand the conditions for proper use
of specific materials. This applies mainly in preparing the price quotations for various tenders.
To this end, a series of lectures and trainings was organised by COLAS Slovakia.

Laboratoře připravují nové zkoušky
Miloslava Zrůstová, vedoucí centrální laboratoře, má na starosti hlavní
pracoviště v Jihlavě a dalších jedenáct detašovaných – ve Znojmě,
Holubicích, Sedlnicích, Rančířově, Bystřici nad Pernštejnem, Sudoměřicích u Bechyně, Bašnici, Bradleci, Čenkově, Souticích a ve Valdorfu. Co má
na starosti ona a tým osmnácti dalších lidí z laboratoří COLASu?
Když Miloslava Zrůstová nastoupila
v roce 2001 do společnosti jako laborantka, podmínky byly skromnější.
Od srpna 2003, kdy začala dělat
vedoucí, měla na starosti tři pracoviště včetně staveb, technické
podpory a terénních zkoušek při
výstavbě nejrůznějších typů komunikací. To zůstalo, jen počet pracovišť
se rozrostl na dnešních dvanáct.
„Na malých pracovištích na obalov-

nách se provádí zkoušky asfaltových
směsí, kameniva a někdy i asfaltu
jako pojiva, v Jihlavě a ve Znojmě se
zabýváme větší škálou testů,“ říká
Miloslava Zrůstová. „V Jihlavě jsme
například nově začali prověřovat
vyjetí kolejí, tedy odolnost proti
trvalým deformacím na asfaltových
směsích.“
Laboratoře ve Znojmě se původně
zaměřovaly pouze na zkoušení

Laboratories prepare new tests: Miloslava Zrůstová, the Laboratory
Manager, presents the tests executed in each of the 12 laboratories
throughout the COLAS CZ, among which testing of rutted tracks or
testing the pressure strength both in concrete and asphalt bound
mixtures have been newly implemented; and also introduces the
upcoming ones, starting from testing the asphalt emulsions to foamasphalt mixtures.

22 náš COLAS

asfaltových směsí, kameniva a asfaltových pojiv. V letošním roce se
záběr činností rozšířil o prověřování pevnosti v tlaku v betonech
a směsích stmelených cementem.
„Asi před třemi lety jsme začali
testovat čerstvý beton a já strašně
toužila po tom, abychom byli u celého procesu,“ vzpomíná Miloslava
Zrůstová. „Kostky, které jsme odebrali, jsme dřív vždy museli vozit
jinam, zatímco nyní jsme schopni
pro vlastní firmu provádět celou
řadu zkoušek sami, aniž bychom
museli zadávat práci externím
laboratořím.“ Naopak zákazníci
zvenku nyní zadávají práci laboratořím COLASu a občas je toho prý
opravdu moc. Na druhou stranu je
paní Zrůstová ráda, že se to podařilo a že to funguje.
Další zkoušky se nyní chystají,
například testování asfaltových

emulzí až po zkoušení pěnoasfaltových směsí. „V současné chvíli hledáme nějaký větší zkušební úsek,
kde by bylo možné takovou vrstvu
položit a kde bychom mohli v rámci
spolupráce s VUT Brno sledovat její
chování a další parametry,“ uzavírá
Miloslava Zrůstová.

Větší betonáž na stavbě I/34
Ondřejov–Božejov–Pelhřimov

spektrum
Hodnotiace rozhovory
za rok 2016
Od decembra do marca je tu opäť čas
hodnotiacich rozhovorov, ktoré vedú nadriadení s členmi svojich tímov. Hodnotiaci
rozhovor „face to face“ je súčasťou procesu
riadenia výkonu zamestnanca. Má svoju
odporúčanú štruktúru, v rámci ktorej obaja
účastníci diskutujú o priebehu uplynulého
roka na pracovisku a plnení zadaných cieľov.
Spoločne nastavujú ciele na nový rok, dávajú si spätnú väzbu na rôzne oblasti výkonu,
hovoria o potrebnom vzdelávaní a možnom
kariérnom rozvoji.
Manažér by mal stavať na silných stránkach
zamestnanca a podávať aj konštruktívnu
spätnú väzbu. Priestor dostáva aj názor
zamestnanca, najmä prostredníctvom sebahodnotenia. „K dispozícii tak máme v COLASe efektívny manažérsky nástroj, ktorý pomáha budovať otvorenú komunikáciu medzi
nadriadeným a podriadeným. To prispieva
k zlepšovaniu výkonu zamestnanca aj celej
spoločnosti. Preto verím, že nadchádzajúca
séria hodnotiacich rozhovorov bude mať
vo firmách COLASu svoje nezastupiteľné
miesto,” komentuje Kvetoslava Sarvašová,
riaditeľka Ľudských zdrojov pre COLAS
na Slovensku.

OCENĚNÍ V SOUTĚŽI
Česká dopravní stavba /
Technologie / Inovace roku 2015
16. června 2016 byly v aule ČVUT v Praze
v Betlémské kapli slavnostně předány tituly
a další ocenění v 13. ročníku soutěže Česká
dopravní stavba/Technologie/Inovace
roku 2015. Naše společnost získala
Cenu Ministerstva dopravy za stavbu
Severovýchodní tangenta v Mladé
Boleslavi.
Do soutěže se přihlásilo celkem 52
dopravních staveb nebo jejich úseků,
samostatných objektů a dalších projektů,
které byly zkolaudovány nebo uvedeny
do provozu na území České republiky
do konce roku 2015. O udělení titulů
a cen rozhodovala odborná porota v čele
s Miroslavem Svítkem, děkanem Dopravní
fakulty ČVUT v Praze.

Maraton Budapešť / COLASácke rekordy
Naše společnost se pravidelně účastní
různých sportovních událostí a výjimkou
nebyl ani 31. SPAR Budapest Maraton, který
se v ulicích Budapešti běžel v neděli 9. října.
Hrozně moc se nám tam líbilo, počasí vyšlo
super na běh, popsala akci Andrea Špačková, asistentka generálního ředitele. Maďaři
to měli výborně zorganizované a byli velmi
srdeční, cítili jsme se tam dobře. A hlavně
i po maratonu, protože mnozí z nás dali
osobní rekord.
Tím, že jsme sestavili smíšené štafety,
jsme automaticky byli hodnocení v kategorii mužů – a díky skvělému finiši „klíčové
dámy“ Zdeňkovi jsme obsadili pěkné
672. místo a tým Líní šneci rovněž pěkné

674. místo v pánských štafetách. A kdyby byl
Zdeněk žena, byly by dámy někde lehce nad
šedesátým místem v dámských štafetách!
Z COLASu sa prihlásilo na budapeštiansky
maratón 18 tímov a dvaja neoficiálni bežci.
„Bolo to v histórii tohto podujatia najviac
prihlásených účastníkov z jednej spoločnosti,“ pripomína Zuzana Orság z Inžinierskych
stavieb. Štafety mali rozdelené úseky
na nasledovné dĺžky: 12 km / 9,4 km /
7,9 km / 2,9 km. „COLASáci sa deň pred
behom stretli na „pasta party“ a dostali organizačné pokyny. Počasie bolo exkluzívne.
Celkovo – veľmi vydarená akcia, ktorú sa
oplatí zopakovať.“

Hore – Finančný riaditeľ slovenského COLASu Milan Balážik na trati.
Vlevo – Úspěšný budapešťský tým po závodě. Zleva nahoře Pavel Šrámek, Zdeněk Vondrák, Jiří
Tuček a Libor Navrátil, zleva dole Markéta Mašková, Andrea Špačková, Eva Blažková a Andrea Nová.
Vpravo – Slovenská maratónska partia.

Uznanie pre naše dielo
Bytový dom, ktorý Inžinierske stavby zrealizovali v minulom roku v obci Nižná Myšľa neďaleko
Košíc, získal v tomto roku ocenenie vo verejnej neanonymnej súťaži „Progresívne, cenovo dostupné
bývanie.“ Súťaž vyhlasuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Nižnomyšlianska obecná bytovka skončila na treťom mieste v kategórii bytových domov s úsporným riešením
bytov. Hodnotitelia ocenili kvalitnú komplexnú realizáciu diela a primeranú energetickú náročnosť.
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Detail bezpečnostného riešenia na rýchlostnej ceste R2 Ruskovce–Pravotice v Trenčianskom kraji. Cesta
obchádza mesto Bánovce nad Bebravou, donedávna preťažené tranzitnou dopravou. Stavba trvala Inžinierskym
stavbám približne tri roky a jej cena dosahuje 88 miliónov eur bez DPH. Obchvat je realizovaný v polovičnom
profile a patrí medzi najvýznamnejšie projekty cestného staviteľstva v slovenskom COLASe za ostatných šesť
rokov. Približne desatinu úseku z hľadiska dĺžky tvoria mostné objekty.
The detail of safety measure carried out on motorway R2 section Ruskovce–Pravotice, in Trenčín region, west
Slovakia. The half-profile road bypasses the town of Bánovce nad Bebravou, until recently loaded with heavy
traffic. The construction took three years and ISK company did the project for the price of 88 million euros
(excluding VAT). The road is one of the biggest COLAS road construction projects in the past six years. About
a tenth of the section´s length is formed by 13 bridges.

