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Výsledky
a vyhliadky
Koniec roka tradične býva časom
na analýzu výsledkov a stanovenie
nových cieľov.
Rok 2015 si zapamätáme ako
celkovo dobrý z pohľadu opätovne sa
prebúdzajúceho biznisu v Českej aj
Slovenskej republike.
Najväčšie zákazky však zostávajú
zložité z dôvodu slabšej predvídavosti,
rezerv vo vyhodnocovaní problémov
a tiež nedostatkov v oblasti
manažmentu zmlúv na našich
projektoch. Tieto nezanedbateľné
nedostatky však nesmú zatieniť
vysokú úroveň aktivít mnohých našich
obchodných jednotiek.

Z chýb sa musíme zodpovedajúcim
spôsobom poučiť a umožniť, aby sme zo
zažitých skúseností vyšli posilnení.
V tomto čísle svojho časopisu nájdete
rôzne články o našich každodenných
činnostiach, no i o investíciách,
ktoré chystáme už dnes a tiež počas
najbližších mesiacov. Patria k nim
priame investície, ako je tá do výrobne
modifikovaných asfaltových zmesí
na obaľovacej súprave Holubice, ale
tiež nepriame – do nášho biznisu.
Spomeniem aspoň rozvojový program

Results and Prospects
The year-end period is always the traditional time to
analyze the results and set new goals.
2015 will be a good year overall for our recurring
business in the Czech Republic and Slovakia. However,
major projects will remain difficult due to a lack of
anticipation, a misapprehension of the difficulties and
lack of contract management on our projects. These
important failures must not however tarnish the high
level of activities of our various business units...
We must bounce on the errors made to organize
ourselves accordingly and be stronger from our past
experiences.

pre našich obchodných manažérov či
školenia individuálnych zručností.
Rok ešte nie je na úplnom konci.
Počítam, že každý z vás dosiahne ciele,
ktoré sme si stanovili na rok 2015 a že
aj v tom budúcom sa budeme neustále
zameriavať na kvalitu a bezpečnosť
pre všetkých našich zákazníkov, ale
i zamestnancov.
Eric Biguet
regionálny riaditeľ COLASu
pre Českú a Slovenskú republiku

You will find in your magazine different articles
about our daily activities, but also on the investments
we are conducting and will conduct in the coming
months. Material investments as our new plant for
Modified bitumen in Holubice, but also business
investment through the development of business
managers, and finally training for the development of
individual skills.
The year is not completely finished and I count on
you all to meet the goals we have set for 2015 and
prepare 2016 in a permanent concern of quality and
safety for all of our customers and employees.
Eric Biguet
Area Manager Czech Republic and Slovakia
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Kľúčový
záver roka
Vážení kolegovia,
jeseň je už takmer za nami a ako zvyčajne, je pre nás
zvlášť zložitým obdobím. V tomto roku to nielenže platí
rovnako, ale aktuálne týždne môžeme označiť z pohľadu
našich spoločností dokonca za veľmi ťažké a rozhodujúce.
I keď sa zhoršuje počasie a dni sa krátia, práce
na stavbách naplno pokračujú. Dosiahnutý obrat je
vyšší ako v rovnakom období minulých rokov. Do konca
roka musíme ukončiť mnohé projekty, a tým splniť
záväzky voči klientom. Aj keď sú podmienky ťažšie,
musíme sa sústrediť na bezpečnosť a kvalitu. Toto je
dôležité pre našich kolegov, klientov aj pre nás.
V kanceláriách sa v súčasnosti pripravuje množstvo
tendrov na budúci rok. Aj keď bol začiatok roka 2015
v tejto oblasti pomalší, do jeho konca musíme pripraviť
ponuky za niekoľko sto miliónov eur. Ide o veľké
množstvo práce a je nevyhnutné odviesť ju na vysokej
úrovni, sústrediť sa na správne pochopenie tendrovej
dokumentácie, časový plán i na cenu. Najlepšia cena
je v súťažiach hlavné kritérium, ale dôležité je aj to,
aby sme zákazky realizovali za dobrých podmienok.
Administratívni pracovníci sa tiež pripravujú
na budúcnosť. Napríklad oddelenie Ľudských zdrojov
finišuje s plánom školení na budúci rok, Finančné
a Právne oddelenie asistujú pri príprave tendrov,
Doprava a mechanizácia pripravuje investície.
Dnešok je významný pre náš výsledok v roku
2015, ale ešte významnejší pre rok 2016.
Viem, že vám môžem dôverovať a že úlohy
tejto jesene spolu ukončíme úspešne.

Crucial end of the year
Dear colleagues,
autumn period is usually very hard in our professions. This
year will not be an exception and the last months of the
year will be very hard and crucial for our companies.
On sites, even if the weather is getting worse and days
shorter, the works are going on with full production. The
turnover to be completed is even higher that during the
last few years at the same period. We must complete a lot
of projects this year in order to fulfill our commitments to
our clients. Of course, even if the conditions are difficult,
we must focus on safety and quality. This is important for
our colleagues, our clients, for us.
In the offices, a lot of tenders are now being studied for
next year. Although the beginning of 2015 was quite slow,
we have to complete several hundreds of million euros
of tenders before the year-end. Of course, even if there
is quite a lot of work, we need to complete these tenders
with high quality, focusing on good understanding of the
tender documents, on the schedule and on the price. It is
compulsory to have the best price, but also to be able to
perform the project in good conditions.
In the administrative departments, everybody is also
motivated to properly prepare the future. For example, HR
is finishing next year’s training plan, Finance Department
and Legal department are assisting tender teams and
Equipment is launching consequent investments.
These months are crucial for our results in 2015 but even
more for 2016. I know that I can trust you to achive with
success all the task of this autumn!

generálny riaditeľ COLASu v Slovenskej republike
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Philippe Corbel
General Manager of COLAS in Slovakia

rozhovor

Dlouhá stavební sezona
přinesla historický rekord
Pro závod Obalovny, doprava a mechanizace byla největším projektem roku výstavba
nového ASTECHu, výrobny modifikovaných asfaltů a dalších speciálních asfaltových
výrobků, v Holubicích u Brna. Co v příštím roce čeká nejen ASTECH na novém místě, ale
i obalovny a další závody, nám koncem října prozradil ředitel závodu Pavel Šrámek.
ASTECH v letošním roce opět navýšil objem
výroby; loni se vyrobilo zhruba 37 tisíc tun
modifikovaného asfaltu, který se nepoužívá
jen v Česku, ale i u COLASáků v sousedních
zemích a u externích zákazníků. Letos opět
překonáme loňský rekord a dosáhneme
výroby někde kolem 44 až 45 tisíc tun.
Se stavbou nového střediska v Holubicích
jsme víceméně u konce a nyní zkoušíme
technologii v jednotlivých výrobních
stupních. V příštím týdnu bychom měli
vyrobit první várku modifikovaného
asfaltu, který poté odešleme do laboratoře
na kvalitativní zkoušky, a na začátku
listopadu chystáme slavnostní otevření.
Na co se modifikovaný asfalt používá?
V Česku se používá zejména pro
dopravně více zatížené stavby nebo
stavby v komplikovaných klimatických
podmínkách. Podíl asfaltových směsí
s modifikovaným pojivem se v ČR, stejně
jako v okolních zemích, pohybuje zhruba
kolem 20 %. Našim kolegům do Rakouska
dodáváme specifické druhy modifikovaných

asfaltů jednak pro výrobu asfaltových
emulzí, asfaltových zálivek anebo
speciálních produktů na izolaci střech.
Počítá se v příštích letech s výstavbou
další podobné výrobny?
Ne, vůbec ne, tento typ investice se staví
jednou za třicet, čtyřicet let. Výrobna
v Holubicích bude pokrývat potřeby
COLASu v České republice i potřeby firmy
v rámci střední Evropy, a samozřejmě
bychom rádi rozšířili portfolio našich
externích zákazníků.

Co očekáváte v příštím roce?
Plánujeme nové investice u našich
obaloven; zatím se nejedná o novou
lokalitu, ale v nejbližším období chceme
vyměnit stávající technologie tam, kde už
jsou třeba zastaralejší, za nové. Přemýšlíme
o obalovně v Sedlnicích, Souticích
a v Sudoměřicích.

Byl pro váš závod letošní rok úspěšný?
Spojilo se víc faktorů: Zima byla krátká,
stavební sezona začala brzy a štěstím
bylo, že i naše firma začala záhy pokládat
asfaltové směsi. Dnes proto víme,
že skupina COLAS v České republice
v letošním roce vyrobí více než 730 tisíc
tun asfaltových směsí, což je pro naši
společnost historický rekord. Můžeme si
proto přát, aby se takové stavební sezony
jako ta letošní opakovaly i v dalších letech.

Co popřejete lidem z COLASu
do roku 2016?
Poděkování patří lidem nejen na celém
našem závodu, ale i všem COLASákům,
za výborné výsledky v letošním roce,
všechno nejlepší a hezké Vánoce. A také
si přes svátky odpočiňte v kruhu svých
rodin, kterých jste si v tomto roce moc
neužili, a zregenerujte znovu síly na novou
stavební sezonu, protože ta letošní nás
všechny stála dost sil.

Long construction season broke the historical record
For the ED and HAMP Agency, the biggest project of
this year was the construction of the new ASTECH
PmB plant in Holubice near Brno. At the end of
October, Agency director Pavel Šrámek revealed
what awaited not only ASTECH in its new location
but also other HAMPs and agencies next year.
This year, ASTECH again increased its production
volume. Last year, it produced roughly 37 K tons
of modified bitumen, which is used not only by
COLAS in the Czech Republic but also by COLAS in
neighbouring countries and external partners. This
year, we will again break last year’s record and will
reach a production of around 44–45 K tons. We are
nearly finished with construction of the new facility
in Holubice and are now utilizing new technologies

in individual production phases. Next week, we are
to produce the first batch of PmB which will then
be sent to the laboratory for quality control and at
the beginning of November we will hold the grand
opening ceremony.
What is modified bitumen used for?
In the Czech Republic, it is mainly used on heavily
trafficked roadways or for projects with complicated
weather conditions. In the Czech Republic as in
surrounding countries, the share of bitumen mix
with modified binder is around 20 %. We supply our
colleagues in Austria with a specific type of PmB
for the production of asphalt emulsions, fillers and
special products for roof insulation.

Was this year successful for your agency?
Many factors combined: winter was short, the
construction season started early and our company
was lucky to begin laying asphalt soon after. Because
of this, we know today that COLAS CZ will produce
more than 730 K tons of asphalt mix this year, which
a historical record for our company. For this, we can
wish that such construction seasons will be repeated
even in the coming years.
What do you expect for next year?
We are planning new investments in our HAMPs; at
the moment we are not talking about new locations
but in the near future we would like to replace
outdated existing technology where needed. We
are thinking of HAMPs in Sedlnice, Soutice and
Sudoměřice.
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Fotografia kruhovej križovatky pri Šuranoch. Stavba za 835 tisíc eur bez DPH
zvýši bezpečnosť a jej súčasťou bolo i vybudovanie protihlukovej steny.

Jeseň v znamení križovatiek
CESTY NITRA vysúťažili na jar hneď štyri zákazky z balíka Slovenskej správy
ciest (SSC) na výstavbu a opravu križovatiek. Preto bolo možné v priebehu
letných a jesenných mesiacov vidieť v akcii na križovatkách tímy nitrianskych
a trnavských COLASákov – a to na troch miestach v Nitrianskom a raz
v susednom Banskobystrickom kraji.
SSC ako správca komunikácií investuje
v tomto roku do projektu „Rekonštrukcia
križovatiek na cestách I. triedy – II. etapa“
dohromady takmer 16,5 milióna eur, pričom
6 náš COLAS

doň zahrnula 13 diel najmä na južnom
a východnom Slovensku. Spolu s CESTAMI
NITRA a Inžinierskymi stavbami si realizáciu
podelili ešte traja ďalší dodávatelia.

Zo štyroch stavieb, ktoré vybudovali
západoslovenskí COLASáci, sú križovatky
v Nových Zámkoch, Dvoroch nad Žitavou
a Šuranoch v Nitrianskom kraji kruhové.

téma
Vo všetkých prípadoch ide o miesta, kde
sa cesty I. triedy spájajú s komunikáciami
nižšej kategórie. SSC sa touto
zákazkou snaží reagovať na zmenené
dopravné nároky posledného obdobia.
Tie súvisia so zvýšenou intenzitou
dopravy a prekračovaním kapacity
križovatiek, čo vedie k problémom
s plynulosťou premávky a niekedy aj
s jej bezpečnosťou. Investor tiež očakáva
zníženie záťaže na životné prostredie.
Celkovo SSC vyčíslila výsledok
v podobe technicky zhodnotených
ciest na všetkých 13 križovatkách
na 5 770 metrov, čo predstavuje
približne 444 metrov na každé z týchto
stavebných diel.

COLAS sa netají neustálou snahou
o kvalitu a má v portfóliu aj netypické
asfaltové zmesi, ktoré však bežných
zákazníkov zatiaľ príliš nezaujímajú.
Zostávajú verní „klasike“, čo potvrdil
aj Juraj Serva, výkonný riaditeľ firmy
CESTY NITRA. „Väčšina zákaziek SSC
je z podstatnej časti financovaná
z eurofondov, preto musíme používať
štandardné, osvedčené a objednané
riešenia.“
K úspechu, ktorý majú CESTY NITRA
v súťažiach, naďalej prispieva nemalou
mierou aj existencia vlastných
surovinových zdrojov. V Nitrianskom kraji
je tak COLAS cenovo konkurencieschopný

Pre CESTY NITRA predstavuje využívanie
vlastných surovinových zdrojov naďalej
konkurenčnú výhodu
Na všetkých štyroch stavbách v réžii
spoločnosti CESTY NITRA sa začalo
pracovať ešte koncom jari a v lete,
finišuje sa v novembri a decembri.

aj vďaka obaľovacím súpravám Cabaj
a Rybník a kameňolomu Čierne Kľačany,
odkiaľ pre svoje projekty získavame
asfaltové zmesi a drvené kamenivo.

Bezpečnosť aj počas prác
Hlavnou hnacou silou pri budovaní
križovatiek je snaha o čo najvyššiu
bezpečnosť. Aj v samotnom COLASe
je počas stavebných prác v súčasnosti
vysokou prioritou. Napríklad v Dvoroch
nad Žitavou, kde sa stretáva cesta I. triedy
z Nových Zámkov do Kolty a komunikácia
II/511 z Vrábeľ do Komárna, prebiehali
práce v piatich etapách v čiastočnej
uzávierke. „Dopravu riadila svetelná
signalizácia zo všetkých štyroch smerov,“
konštatuje stavbyvedúci strediska Nitra
pridelený na toto dielo, Peter Hellebrandt..
Križovatka pri Lučenci na rozdiel od tých
v Nitrianskom kraji nie je kruhová, ale má
približný tvar písmena T. Stavbyvedúci
Peter Varga vysvetľuje: „Pre veľkú
nehodovosť sa tu investovalo do zmeny
uhla napojenia na cestu I. triedy.
Vybudovali sme nové rameno III. triedy,
ktoré sa kolmo napája na hlavnú cestu.“
Táto križovatka je zároveň najdrahším
dielom zo štvorice, cena sa s DPH
šplhá až k 1,1 miliónu eur. Peter Varga
popritom koordinoval práce aj v Nových
Zámkoch, odkiaľ je to do Lučenca okolo

Z postupu prác na križovatke Vidiná pri Lučenci za takmer 927 tisíc eur.
Má približne tvar T – zmenený uhol napojenia cesty III. triedy na komunikáciu I. triedy sprehľadní dopravnú situáciu a zvýši bezpečnosť.
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Dvory nad Žitavou – položený obrubník
a dlažba pre nevidiacich.

150 kilometrov. „V Nových Zámkoch som
sa mohol spoľahnúť na partiu živnostníkov,
s ktorou spolupracujem už roky,“ komentuje.
Križovatka pri Šuranoch, ktorú realizovalo
trnavské stredisko, má vonkajší priemer
40 metrov a z bezpečnostného hľadiska
bola už obzvlášť potrebná. Nachádza sa
totiž na spojnici veľmi vyťaženej cesty
I. triedy z Nitry do Nových Zámkov a cesty
II. triedy spájajúcej Šurany s Palárikovom.
„Na ceste I/64 chýbali samostatné
odbočovacie pruhy vľavo. Vodiči často
nerešpektovali značku STOP a občas sa
tu prihodili aj smrteľné kolízie. Z cesty
II. triedy nebol zabezpečený ani dostatočný
rozhľad na hlavnú cestu, keďže sa
komunikácie napájali v nevhodnom uhle,“
hovorí vedúci strediska Ľubomír Rác.
Nový „kruháč“ tieto problémy odstraňuje,
predmetom zákazky sa stalo dokonca
i verejné osvetlenie, čím sa bezpečnosť tiež
výrazne zvýši.
Bezpečné správanie zo strany
zamestnancov COLASu sa aj pri Šuranoch
ukázalo ako veľmi potrebné, pretože
väčšina vodičov nerešpektovala dopravné
značky znižujúce rýchlosť pri stavenisku.
Tím okolo stavbyvedúceho Ľubomíra
Balážika sa navyše musel zhostiť aj
výstavby protihlukovej steny. „Navrhnutá
bola v trase jestvujúcich stromov. Väčšina

Spevnené plochy pri šurianskej križovatke
zaberajú 700 štvorcových metrov.

8 náš COLAS

Čerstvo položený asfalt na kruhovej križovatke v mestečku Dvory nad Žitavou
neďaleko Nových Zámkov.

musela byť vypílená a vybavenie povolení
nás trochu zdržalo pri realizácii. Termín
odovzdania diela to však neohrozilo,“
dodáva Ľ. Rác.

ktoré pomáhajú urobiť si obraz
o kvantite a druhu zrealizovanej
práce na objektoch: napríklad
v rámci šurianskej križovatky sa nové

Bezpečné správanie musí byť – vodiči
často nerešpektujú zníženie rýchlosti
v okolí stavby
Rušná jeseň na križovatkách s celkovou
cenou vyše 3 milióny eur bez DPH
tak priniesla COLASu na západnom
a strednom Slovensku znova bonus
v podobe potvrdenej povesti kvalitného
dodávateľa. Na záver niekoľko čísel,

asfaltobetónové komunikácie nachádzajú
na ploche 7 000 m², spevnené plochy zo
zámkovej a kamennej dlažby zaberajú
700 m² a najmä kvôli budovaniu
protihlukovej steny bolo zastavaných
6 500 m² zelene.

Four new crossroads by CESTY NITRA: This summer and autumn, CESTY NITRA worked on
four new crossroad projects in Nitra and Banská Bystrica regions, totally costing over 3 million
euros (excluding VAT). By means of crossroad reconstruction, the investor SSC (Slovak Roads
Administration) is coping with increased traffic congestion, at the same time eliminating safety
risks. Three of new projects are roundabout crossroads, another one is T-shaped. COLAS workers
needed to apply strict safety measures on sites, since many passing-by drivers did not respect
the lowered speed limits.

téma

„Na některých úsecích silnice mezi Jihlavou a Třebíčí jsou detaily, které se dají udělat líp a jsou odfláknuté,“ říká Pavel Duba. „Laik je nevidí, ale odborník
ano, a když po takovém úseku jedeme, není to něco, čím bych se chtěl chlubit. Ale tohle, za to dám ruku do ohně, to je úsek na chlubení.“

Na Vysočině skončila
„rychlostavba“ obchvatu Příseky
Lidem v Přísece, místní části Brtnice, se letos v září konečně ulevilo od těžké
kamionové dopravy. Nový tříkilometrový obchvat obce a jeho nejzajímavější
části nám představil stavbyvedoucí Pavel Duba.
S přestavbou silnice II/405 mezi Jihlavou
a Třebíčí začal kraj Vysočina před deseti
lety. První velká investice se týkala čtyř
kilometrů od Jihlavy k Přísece, později se
připojily úseky mezi Brtnicí a Zašovicemi,

z Brtnice do Příseky a další. Na několika
z nich se podílela společnost COLAS CZ,
například v roce 2013, kdy se v průběhu
jediného kalendářního roku podařilo opravit
dvoukilometrový úsek ze Zašovic do Okříšek.

Časopis Náš COLAS 1/2014 tehdy psal, že se
zakázku podařilo zvládnout i přes šibeniční
termín. Kdo ovšem tehdy mohl vědět, že pro
další úsek budou stanoveny ještě mnohem
složitější podmínky?
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téma
II/405 Příseka – obchvat
Rychlostavba
Staveniště bylo sice předáno už koncem
roku 2014, ale smlouva hovořila jasně:
tříkilometrový obchvat musí být hotový
v září 2015.
„Stavbu v takovém rozsahu a takové
rychlosti jsme nikdy dřív neprováděli,“
říká stavbyvedoucí Pavel Duba. „Postavit
za devět měsíců tříkilometrový obchvat
s dvanáct metrů hlubokým zářezem
a dvanáct metrů vysokým vyztuženým
násypem, který má v sobě dva mostní
objekty, to je věc, kterou už nepřekonáme.
Vše se podařilo jen díky nasazení a úsilí
všech lidí, kteří pracovali v prodloužených
směnách, o víkendech i svátcích, to vše
na úkor svého volného času, který mohli
trávit s rodinami.“

zimou a horkým létem roku 2015 nakonec
sehrály v bezproblémovém dokončení stavby
klíčovou roli.
Nejobtížnější části – díl I.
Jednou z nejobtížnějších částí stavby
bylo překlenutí údolí Příseckého potoka.
Na začátku se v projektu počítalo
s prostým násypem, dokud odbor životního
nepředložil návrh vysadit v údolí na jeho
úpatí stromořadí. Tím se zmenšil půdorys
násypu; ten měl tím pádem mnohem
strmější svahy, které bylo třeba vyztužit
a zajistit tak jejich stabilitu. Dvanáct
metrů vysoký a v horní části dvě stě metrů
dlouhý násyp se ručně a kousek po kousku
po půlmetrových vrstvách obaloval
geomříží, zatahovanou několik metrů
hluboko do tělesa.

Stavbu v takovém rozsahu a takové
rychlosti jsme nikdy dřív neprováděli
S výstavbou se začalo hned v týdnu
po novém roce. Zatímco na dokumentačních
záběrech z osmého ledna je vidět bílá pláň,
o dva dny později už po sněhu není ani
památky, počasí připomíná předjaří a trávu
zvolna nahrazuje odkrytá ornice. Právě
příznivé klimatické podmínky s mírnou

Násyp bylo navíc nutné provést rychle,
protože musel dosednout do podloží.
„Naštěstí se ukázalo, že ač je to niva, kde
by se daly předpokládat několikametrové
nánosy naplavenin, náplavy byly řádově
v několika desítkách centimetrů. Proto
je násyp založený na poměrně pevném

Stabilitu svahu násypu bylo nutné zajistit ručně rozprostíranou geomříží, zatahovanou několik metrů
hluboko do zemního tělesa. Při výšce dvanácti metrů z každé strany vzniklo celkem dvacet čtyři pater.
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Objednatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: sdružení Příseka CE (vedoucí
sdružení COLAS CZ, a.s., Eurovia CS, a.s.)
Cena stavby: 167 milionů Kč
Zahájení: listopad 2014
Uvedení do provozu: září 2015
podloží a jeho konsolidace byla opravdu
krátká,“ říká Pavel Duba.
Nejobtížnější části – díl II.
Další kritické místo přišlo na řadu v březnu,
a to zářez nad údolím potoka. Místo,
které podle projektu mělo vypadat jako
skalní výrub se svislými stěnami, doznalo
značných změn.
„Na základě průzkumných vrtů se
předpokládalo, že se téměř vše odtěží
bagry,“ vzpomíná Pavel Duba, „jenže jsme
odtěžili horní patro a už na první etáži jsme
naráželi na skalní výběhy, s nimiž si běžné
stroje neporadily. Abychom mohli horninu
dostatečně rychle těžit, rozbíjet a odvážet

Stavbyvedoucí Pavel Duba nám obchvat Příseky
představil v počasí, kdy by psa nevyhnal. Nechtěl
ovšem fotku z kanceláře, a tak nám plískanice
nesměla vadit. Za hustého deště se navíc
do akce poslušně zapojila i koryta dlážděná
z lomového kamene, která odvádějí vodu
po obou stranách zářezu.

téma
JAK ŠLA STAVBA – postup prací leden

březen

Na zpevňování stěn zářezu pracovali horolezci, kteří během tří týdnů vyvrtali obrovské množství
otvorů, do nichž pak vkládali kvůli zpevnění svahu dvou až čtyřmetrové ocelové kotvy. Na snímku
dokončené části zářezu (snímek vpravo dole) je dobře patrné zajištění stability skalního výrubu
pomocí tyčí a ocelových sítí. Tam, kde je stupeň zvětrání větší, musí svah navíc ochránit textilie, aby se
zamezilo vyplavování jemnozrnných částí narušené horniny.
duben

do násypu, od začátku tu musela pomáhat
hydraulická kladiva.“
Dnes jsou svahy zářezu šikmé a zajištěné
pomocí ocelových sítí, což je praxe,
s níž se setkáte například na dálnicích.
Spousta lidí nad tím vrtí hlavou
a považuje takové opatření za zbytečné,
jenže pod sítěmi není kompaktní skála,
ale rozdrolená hornina plná puklin, která
by v budoucnu mohla působit problémy.
„Neříkám, že to bude hned po první

která ke stavbě násypu vedla z vesnice,
uvedla firma do původního stavu, takže je
samozřejmě lepší, než bývala dřív. Pavel
Duba se přesunul o pár desítek kilometrů
dál, kde začala stavba obchvatu Božejov–
Pelhřimov, a nad hotovou rychlostavbou
zatím vlaje vlajka COLASu. „Nechám ji
tam, dokud mě opět nevyzvou, abych ji
sundal, podobně jako cedule,“ uvažuje
Pavel Duba. „Je to reklama a můžeme
na tu stavbu být hrdí.“

květen

Obchvat je hotový a lidé v Přísece
si stěžují, že v tom tichu nemohou spát
červenec

zimě,“ přemýšlí stavbyvedoucí, „ale třeba
po druhé nebo po třetí z toho začnou
odpadávat malé bloky, a co když se
utrhne větší blok?“
Podzimní ohlédnutí
Je půlka října a auta sviští po novém
obchvatu. V Přísece je klid a místní si
prý stěžují, že v tom tichu nemohou
spát. Jedinou – a nevyhovující – cestu,

Na závěr tak nezbývá než tlumočit
poděkování těm, kteří tu devět měsíců
dřeli.
„Měl jsem tu lidi, které jsem chtěl, které
znám, s nimiž spolupracuju a vím o nich, že
jsou dobří,“ říká stavbyvedoucí. „Navzdory
veškerým problémům jsme vše zvládli, a to
jak v potřebném čase, tak i z ekonomického
hlediska. Za svůj tým i za tuto stavbu bych
dal ruku do ohně.“

září

In the Vysočina region, the Příseka by-pass was completed: The reconstruction of the II/405
road between Jihlava and Třebíč started 10 years ago. Some sections were performed by COLAS
CZ, however, this section was the most demanding both in terms of scope and time. The project
consisted of a 3 km by-pass with a 12 m deep cutting and a 12 m high reinforced embankment
involving 2 bridges, all to be completed within 9 months. Despite all the problems which arose
during the execution of work, the team from Agency South, Vysočina Sector, managed to cope
extremely well with the project.
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kaleidoskop
1

Kaleidoskop
4

I/22 Draženov
Investor: ŘSD ČR, správa Plzeň
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční
stavitelství, oblast Západ, region Plzeňský
Termín dokončení prací: 08/2015
Cena: 6,83 mil. Kč bez DPH

2

Most ev.č. 1439-2 Holubov
Investor: SÚS Jihočeského kraje
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční
stavitelství, oblast Jih, region Jihočeský
Termín dokončení prací: 09/2015

Liberec
Ústí nad
Labem

Cena: 4,90 mil. Kč bez DPH

oblast Západ

3
2

Karlovy Vary

5

Hradec Kr
oblast Sever

PRAHA

Pardubice

Plzeň

1
Jihlava

Obnova vodovodních řadů
Drnovská ulice v Praze 6
Investor: Pražská vodohospodářská
společnost a.s.
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.
Termín dokončení prací: 02/2016
Cena: 99,68 mil. Kč bez DPH
3

Připojovací pruh I/3 – Areál DEVIL
(Planá–České Budějovice)

4

5

oblast Jih

České
Budějovice

Investor: ProTeren s.r.o.
Termín dokončení prací: 09/2015
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční
stavitelství, oblast Jih, region Jihočeský
Cena: 700 000 Kč bez DPH

7

6

I/33 odb. Předměřice – odb. Lochenice–
Trotina, Černožice, OŽK
Investor: ŘSD ČR, správa Hradec Králové
Zhotovitel: Sdružení za účasti
COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství,
oblast Sever, region Královéhradecký
Termín dokončení prací: 09/2015
Cena za COLAS CZ: 15,91 mil. Kč bez DPH

D4708.2 opravy mostů
SO 228 a SO 229
Investor: ŘSD ČR, správa Ostrava
Zhotovitel: Sdružení za účasti COLAS
CZ, a.s., divize Silniční stavitelství, oblast
Mosty a monolitické konstrukce
Termín dokončení prací: 11/2015
Cena za COLAS CZ: 58,99 mil. Kč bez DPH
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Unifikácia železničných priecestí
na cestách I. triedy (aj v Trnavskom kraji)
Objednávateľ: SSC
Zhotoviteľ: Eurovia / CESTY NITRA
(stredisko Trnava)
Termín dokončenia prác: december 2015
Cena (celková): 4,991 milióna € bez DPH

kaleidoskop
7

2

1
Stavební úpravy náměstí Svobody
ve Starém Bohumíně
Investor: Město Bohumín
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční
stavitelství, oblast Východ
Termín dokončení prací: 09/2015
Cena: 14,10 mil. Kč bez DPH

Rekonštrukcia a dostavba autosalónu
Škoda Košice

Obnova mestského kúpaliska v Košiciach
Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ (stredisko): ISK, závod
Špeciálne projekty / Berndorf Bäderbau SK
Termín dokončenia prác: máj 2016

Králové

6

Cena: 659 tisíc € bez DPH

3

Cena: 3,45 milióna € bez DPH
oblast Východ

Objednávateľ: Moris Slovakia, s.r.o.
Zhotoviteľ (stredisko): ISK, závod
Špeciálne projekty
Termín dokončenia prác: december 2015

7

Ostrava

Olomouc

Zlín

Brno

Cesta I/79 Trebišov–Veľaty, rekonštrukcia

Žilina

Prešov

5
Trenčín

7

Banská Bystrica

2

1
Košice

3

6
Trnava

Nitra

4

Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ (stredisko): ISK, Divízia Cestné
staviteľstvo Východ
Termín dokončenia prác: október 2015
Cena: 7,45 miliónov € bez DPH

BRATISLAVA

5
4
6

Modernizácia železničnej trate Zlatovce–
Trenčianska Teplá (asfaltovanie)
Opravy ciest, parkovísk a kanalizácie
Objednávateľ: PSA Peugeot Citroen Trnava
Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Trnava
Termín dokončenia prác: august 2015
Cena: 100 tisíc € bez DPH

Investor / Objednávateľ: Železnice SR /
OHL ŽS
Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Trenčín
Termín dokončenia prác: 2015
Cena: 197 tisíc € bez DPH

Zvýšenie bezpečnosti na cestách
II. a III. triedy (opravy)
Objednávateľ: Regionálna správa a údržba
ciest Nitra
Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Nitra
Termín dokončenia prác: november 2015
Cena: 1,280 milióna € bez DPH
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stavby

Hraničný priechod hotový
Dvojmiliónová zákazka pre Finančné riaditeľstvo SR – Rekonštrukcia
cestného hraničného priechodu Vyšné Nemecké – bola v závere
októbra odovzdaná do užívania.
V momente prestrihu pásky mala
partia Cestného závodu Východ okolo
stavbyvedúceho Mariána Adamčíka
z Inžinierskych stavieb za sebou takmer pol
roka intenzívnych prác za plnej prevádzky
priechodu. V rámci projektu opravili
spevnené plochy pre osobnú i nákladnú

dopravu. Pre osobné autá je teraz
k dispozícii väčší počet jazdných pruhov,
nákladná doprava jazdí po odolnejšej
betónovej vozovke. Pribudol koridor pre
budúce využitie chodcami a cyklistami,
účinnejšie odvodnenie, oceľový portál
a ďalšie prvky. „V spolupráci s dodávateľom

Border crossing updated: The SlovakUkrainian road border crossing in Vyšné
Nemecké was refurbished in a €2 million
project done by ISK for Slovakia’s Finance
Directorate. The works included preparing
the new concrete road for trucks and
renovation of a administration building of
former customs office.

zo Sniny sme postavili novú prístavbu so
sociálnymi zariadeniami pre cestujúcich
z ukrajinskej strany,” dodáva Marián
Adamčík. Zaujímavosťou bola i generálna
oprava administratívnej budovy niekdajšej
colnice, postavenej ešte v 60. rokoch
minulého storočia.

Dakedajšiu a dnešnú podobu budovy bývalej colnice vo Vyšnom Nemeckom zachytávajú fotografie s časovým odstupom asi 50 rokov.

Spája krajiny

Viditeľní v Košiciach

Takto vyzerá vyše 320 metrov dlhý most ponad rieku Poprad, ktorý je
súčasťou slovensko-poľského stavebného diela medzi Mníškom nad
Popradom a Piwnicznou na Zamagurí (viac v čísle 1/2014). Výstavbu
komplikovali zdržania a napokon trvala tri a pol roka. Vodičom slúži
most a cesta od konca septembra 2015. Dielo postavili Inžinierske
stavby, investorom v SR bola Slovenská správa ciest.

Rámcová zmluva na rekonštrukciu
ciest v domovských Košiciach
priniesla Inžinierskym stavbám
aj v roku 2015 množstvo práce
na mestských komunikáciách
i chodníkoch. Na jeseň pribudli
stavby s vysokou prioritou v súvislosti s každoročným medzinárodným maratónom. Do štartu
pretekov mesto potrebovalo mať
prakticky hotové dve veľké stavby
v rámci modernizácie električkových tratí, ktoré realizovali iní
dodávatelia. „Išlo hlavne o opravy
chodníkov v blízkosti Námestia
maratónu mieru. Zadanie prišlo
dva týždne pred maratónom, zároveň finišovali práce na električkových tratiach,“ hovorí stavbyvedúci
Miroslav Kajňák. Dielo dokončili

Connecting countries: Over 320 metre-long bridge connects
Slovakia and Poland as a result of project conducted by ISK and
completed in September.
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Opravy chodníkov prebehli aj
v blízkosti Moyzesovej ulice.

dva dni pred štartom prestížneho
športového podujatia. Opravu
ďalších poškodených plôch urobili
ISK aj v blízkosti autobusovej a železničnej stanice.
Visible in homecity: ISK jobs for
the home city of Košice included
a host of road and pavement
reconstructions and the works
connected to the Košice’s two
big tram projects – these were
extremely last-moment and were
completed a few days before the
traditional city marathon.

stavby

Vynovená Lutila
Povodňový rok 2010 majú mnohí doteraz
v živej pamäti. Jednou z postihnutých obcí
bola i Lutila, dedina vzdialená tri kilometre
od stredoslovenského mesta Žiar nad
Hronom. Pre svoju obnovu mohla využiť
aj verejné peniaze z eurofondov – a túto
šancu jej pomohli zužitkovať CESTY NITRA
ako zhotoviteľ zákazky „Revitalizácia
verejných priestranstiev obce Lutila.”
Kopernický potok, ktorý cez Lutilu tečie,
sa v auguste 2010 vinou prívalových
zrážok zmenil na dravú rieku. Živel sa
najviac podpísal na spadnutom moste. „Náš
projekt riešil aj obnovu nevyhovujúceho
mosta ponad Kopernický potok a zlý stav
vozoviek,” hovorí stavbyvedúci nitrianskeho
strediska Ján Bédi, ktorý zákazku za takmer
850 tisíc eur bez DPH manažoval. Zahŕňala
tiež revitalizáciu verejných priestorov
a odkanalizovanie vybraných komunikácií.
CESTY NITRA si k realizácii prác v Lutile
prizvali aj spoločnosť Best Stav. Štartovalo
sa už v marci a hotovo si mohli COLASáci
so spolupracovníkmi povedať 10. augusta
tohto roka. Celkovo sa na stavbe
vystriedalo okolo 60 pracovníkov.
Potok aj odklonili
Zákazka spájala pomerne štandardné
revitalizačné práce v obci s menej typickou

Stavba mosta v Lutile. Nosná konštrukcia je z 9-metrových profilov
v tvare písmena I, spriahnutých železobetónovou doskou.

rekonštrukciou mosta a protipovodňovými
opatreniami. „Začali sme na stavebných
objektoch mostov plošným zakladaním
mostných opôr na vankúšoch zo
štrkodrviny. Pri zakladaní bolo nutné
odklonenie koryta potoka. Po vybudovaní
opôr sme postavili nosnú konštrukciu
z 9-metrov dlhých profilov v tvare písmena
I, spriahnutých železobetónovou doskou,”
rekapituluje Ján Bédi. Súčasne s mostnými
objektmi prebiehala úprava korýt potoka.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
spočívala najskôr v odvodnení povrchových
vôd dažďovou kanalizáciou dlhou
1 180 metrov zaústenou do potoka.
Poteší oko
Nasledovala obnova samotných
komunikácií. Zahŕňala realizáciu
kompletných konštrukčných vrstiev,
pokládku cestných obrubníkov a asfaltovú

Projekt riešil aj nový asfaltový koberec miestnych ulíc.
Na snímke vynovené prepojenie Gazdovskej a Štefánikovej

úpravu s výmerou 6 200 m². Občania
môžu vo vynovenom centre obce využívať
aj nové chodníky zo zámkovej dlažby či
detské ihrisko. Oko potešia prvky drobnej
architektúry a vysadená zeleň – aj keď
viaceré stromy dosiahnu svoju naozajstnú
výšku až o niekoľko rokov.
Starosta Lutily Ján Pružina netají radosť
z novej vizáže obce. „So stavom v roku
2011 je to neporovnateľné. Vidieť, že pre
CESTY NITRA pracujú profesionáli. Ján Bédi
a majster Jozef Kulik vytvorili počas nášho
projektu skvelý tandem,” dodal starosta.
Village gets renewed: Hit by severe flash
floods in 2010, the central Slovak village
of Lutila had its streets and public spaces
reconstructed in 2015. The project helmed
by Nitra agency of COLAS (CESTY NITRA)
cost almost 850 thousand euros and also
included new sewerage system, elements
of small architecture and new children’s
playground.

V obci boli vysadené nové stromy a inštalované prvky drobnej
architektúry. Novinkou je i detské ihrisko.
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Pražskými Střešovicemi
po nové tramvajové trati
Od Letenské pláně a stanice metra Hradčanská se tramvaje škrábou do kopce, projedou
kolem tramvajové vozovny ve Střešovicích (kde si mimochodem můžete prohlédnout
zajímavé Muzeum městské hromadné dopravy) a odbočí do Střešovické ulice. Až tudy
pojedete, můžete zhodnotit práci vašich kolegů – část tramvajové trati totiž opravoval
právě COLAS CZ.
Rekonstrukce tramvajové trati v ulici
Střešovická a Na Petřinách v městské
části Praha 6 se týká přibližně 3 423 m
dlouhého dvoukolejného úseku
od křižovatky Střešovická – Patočkova až
ke koncové smyčce Petřiny na Heyrovského
náměstí. COLAS CZ má na starosti
588 metrů dlouhý úsek, a to od odbočky
z Patočkovy ulice až k zastávce Ořechovka.
Jenom? divím se. Stavbyvedoucí Petr

New tram track in Prague-Střešovice:
The project, consisting of a 3 423 m long
double-track section in Prague 6, was
initiated in August 2015. The tender was
awarded to a consortium of two companies:
EUROVIA CS, a.s. and COLAS CZ, a.s. with
a total volume of work amounting to
247 M CZK. COLAS Rail CZ s.r.o., which
specializes in railways, also took part in the
project. For laying the assembled railway
ties, the company used a unique Geismar
PEMLEM technology, which had not been
used in the Czech Republic before.

Krejčí mě vrací na pevnou zem: Firma
v Praze zatím nikdy nic podobného
nestavěla, takže je to tak trochu pokus,
jak to zvládne. Na stavbě se podílí také
COLAS Rail CZ s.r.o., který se specializuje
na železnice. „A podle mne jsme to zvládli
velmi dobře, protože máme rozhodně
náskok před ostatními, a to jsme se přitom
ještě zdrželi na sanacích,“ říká Petr Krejčí.
„Ze začátku nám moc nevěřili, ale teď jsme
ostatní firmy předehnali, máme kratší úsek
a zřejmě i lépe zorganizovaný závěr stavby.“
Největší problém? Prý na rozdíl od úseků
dál od centra města je tady vedle stavby
málo prostoru. Chybí objízdné trasy i další
pruh vozovky, kde by mohla parkovat
technika, a jediný stávající musel zůstat
volný pro náhradní autobusovou dopravu.
I tak se ale bez potíží podařilo dokončit
dvě tramvajové zastávky, jednu z litého
asfaltu, druhou ze žulové mozaiky – u ní

Stavbyvedoucí Petr Krejčí

RTT Střešovická
Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy
Zhotovitel: Sdružení RTT Střešovická
(vedoucí sdružení EUROVIA CS, a.s.,
COLAS CZ, a.s.)
Cena: celkem 247 milionů Kč, podíl
COLAS CZ: 41,5 milionů Kč
Zahájení: srpen 2015
Uvedení do provozu: říjen 2015

totiž stojí památkově chráněná Müllerova
vila, dílo světoznámého architekta Adolfa
Loose a pobočka Muzea hlavního města
Prahy. Nezbývá než si přát, aby se úspěšně
dokončený úsek RTT Střešovická proměnil
v jízdenku k další podobné zakázce.

Tramvajová trať po rekonstrukci nabídne lepší komfort jízdy a bezpečnější přístup pro cestující.
Zastávky doplní bezbariérové přístupy, prvky pro slabozraké a nevidomé a zvýšené nástupní hrany.
Téměř na celé trati v ploše přibližně 16 500 metrů čtverečních nahradilo původní panelové uložení
kolejí štěrkové lože s betonovými pražci, zakryté travním kobercem.
COLAS Rail CZ s.r.o. využívá pro pokládku předmontovaných kolejových polí pokladač Geismar
PEM-LEM, speciální technologii, která podle stavbyvedoucího Petra Krejčího v Česku ještě nebyla.
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Dva ostravské mosty
a velká šachová partie
Tuto stavbu dobře znáte, aniž byste ji někdy prošli. Spory o zvlněnou
dálnici D47 u Ostravy mezi ŘSD ČR a stavební společností
Eurovia CS plní stránky médií už několik let. Závady na mostech se
projevily v polovině roku 2014.
Stačí citovat jen pár titulků internetových
zpravodajských portálů a víte všechno.
Leden 2015: Eurovia neopraví
ostravské mosty, ŘSD ČR proto
na opravu vypíše soutěž. Začátek
května 2015: Dálniční přivaděče
v Ostravě-Přívoze opraví stavební
společnost COLAS CZ za 48 milionů

Dělníci odtěžili desítky tun původního
podkladového materiálu do hloubky osmi
metrů a zpevnili mostní opěry. Odbourali
mostní závěry, vyměnili ložiska a také
materiál za přechodovými oblastmi, kde
byl použit speciální odlehčený materiál
Liapor, keramické kamenivo vyráběné
z třetihorních jílů.

Nové mosty vydržely šest let,
jejich oprava trvala jen několik měsíců
korun, ŘSD ČR ji vybralo z pětice
nabídek oslovených účastníků.
Konec května: Začíná oprava mostů
na dálnici D47 u Ostravy, které
kvůli tisícům fanoušků hokejového
mistrovství světa zůstaly otevřené.
Stát opravy dvou mostů zaplatí ze
svého, škodu pak bude vymáhat
od společnosti Eurovia. Začátek září
2015: Opravy mostů v Ostravě se
kvůli náročnosti prací protahují,
místo do konce září budou opět
v provozu asi v druhé polovině října.
Na staveniště také vstoupila firma
Eurovia, která dodatečně uznala část
závad a provádí tam opravy.
„Proto tady tak kvaltujeme, je to
organizačně nesmírně náročná stavba,“
říká na začátku října stavbyvedoucí
Jan Smetana. „Zásadním problémem
bylo použití nevhodného materiálu
v přechodové oblasti mostu. Byla tam
struska, která začala bobtnat a tlačila
na opěry, tím došlo k jejich posunu, začaly
se drtit dilatační závěry, vychýlila se ložiska
a tím i celá konstrukce.“

„V současné době se stavba chýlí k závěru
a fofruje se tady na plné kule,“ říká Jan
Smetana. „Závěrečné práce zahrnují
například armování (ukládání výztuže)
a bednění pro betonáže nových říms,
inklinometrické vrty a práce na zemním
tělese. Vzápětí přijde na řadu stabilizace
povrchů, pokládání kameniva zpevněného
cementem, následně asfaltový živičný
povrch a nakonec osazení svodidel.“
Pečlivost je na místě, i když časový
harmonogram je těsný – ŘSD totiž chce,
aby mosty vydržely až sto let.
D4708.2 oprava mostů
SO 228 a SO 229
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Cena: 48 758 milionů Kč bez DPH
Zahájení: květen 2015
Dokončení: říjen 2015
Uvedení do provozu: listopad 2015

NAHOŘE – Inklinometrická měření slouží
pro posouzení vodorovných posunů v podloží
kolmo k ose vrtu. Jde o nejčastěji používaný typ
monitorovacích měření.
DOLE – Liapor je přírodní lehký stavební
materiál, ideální pro izolační zásypy. Je pevný,
trvanlivý, odolný vůči mrazu i ohni.

(foto: www.liapor.cz)
Two bridges in Ostrava and a big game of
chess: Out of five bidders, COLAS CZ was
awarded the tender for reparation of bridges
on the D47 highway near Ostrava in May
2015. The project is immensely difficult in
terms of organization and the deadline for
completion is tight. Therefore, thoroughness
is essential. All the more so because the
Directorate of Roads and Motorways requires
that the bridges last for 100 years.
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Matej Sovák: Za volantom dopravy
Matej Sovák prišiel
do Inžinierskych stavieb pred
šiestimi rokmi, hneď po skončení
štúdia na strojníckej fakulte
košickej Technickej univerzity.
Stále pôsobí mladíckym dojmom,
no svoju pozíciu vo firme si
obhájil. Pred rokom, pri úprave
organizačnej štruktúry, mu
bola zverená zodpovednosť
viesť celé oddelenie Dopravy
a mechanizácie v Inžinierskych
stavbách.
Do pracovného života sa Matej zaradil
v čase, keď istota zamestnania v stavebnom
sektore začala vplyvom hospodárskej
krízy slabnúť. Bol pri tom, keď Inžinierske
stavby prechádzali obrovskými zmenami
v snahe nájsť si svoje nové miesto
na slovenskom trhu. Táto turbulencia,
prirodzene, ovplyvnila aj pomery
na Doprave a mechanizácii. „Vyradilo sa
40–50 % majetku. Aj viaceré iné veľké
firmy na Slovensku v tom čase zredukovali
Matej Sovák v skratke
• vyštudoval automobilovú výrobu
a dizajn
• d oterajší profesionálny život strávil
len v COLASe
• n ajvzácnejší čas je preňho ten
strávený s rodinou
• s manželkou vychovávajú dvojročnú
dcérku
• o baja sú z dediny, na vidieku
oddychujú
• rád si vychutná dobré jedlo
Matej Sovák, leader of Transport and
mechanisation department in Košice-based
ISK company, has been with COLAS ever
since he graduated from university six years
ago. He considers the own car- and machinepool an essential requirement for the
company, while his team manages to balance
the use of their own and hired vehicles.
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svoj vozový park o veľa vozidiel a zemných
strojov. Ale posledné dva roky, keď sa aj
nám začalo viac dariť, zase jasne ukázali,
že vlastné stroje sú nevyhnutné,“ vysvetľuje
Matej. „Kedysi sme si mohli vyberať, kde
a aké vozidlá a mechanizáciu použijeme.
Dnes je trendom externé objednávanie
dopravy. V našej praxi si ale často
potrebujeme zmluvne dlhodobo zaviazať
dodávateľov, pretože tí majú aj iných
zákazníkov.“

Bez súhry by to nešlo
Matej s kolegami teda čelia deň čo deň
tlaku využiť vozový park, ktorý je v danej
chvíli k dispozícii – či už vlastný, alebo
prenajatý – tak, aby to bolo pre firmu
čo najvýhodnejšie. Veľkú časť práce tu
vykonáva tím piatich dispečerov. „Každý
z nich má zodpovednosť za konkrétnu
skupinu strojov – jeden za mechanizáciu,
ďalší za nákladné vozidlá, tretí za malú
mechanizáciu, štvrtý za osobné autá
a piaty za všetky ostatné, ako to nazývame,
chuťovky,“ poznamenáva Matej. Pritom
podotýka, že kolegovia na rozdiel
od minulosti zastrešujú všetky závody
a jednotlivé divízie, ako napríklad cestnú či
mostnú, ktoré dnes nemajú „svoju“ dopravu.
Navyše, dispečeri musia byť zastupiteľní.
Prirodzene, každý manažér dopravy by rád
videl vo svojom parku lepšie a výkonnejšie

stroje. „No naša pozícia je taká, že
každú investíciu musíme mať perfektne
pripravenú, obhájenú a až potom je šanca,
že nám bude aj schválená,“ vraví Matej.

Chceli by viac do terénu
Aj deň lídra dopravy v ISK má iba 24 hodín,
preto nabitý pracovný program na ňom
nevyhnutne zanecháva stopy. „Nie vždy
viem prísť domov o štvrtej,“ hovorí,
„a prepnúť rýchlo na domáci režim nie je
ľahké. Manželka niekedy až po pár dňoch
so mnou poznamená, že som to konečne
zase ja...“ K Matejovým povinnostiam
patrí aj viesť pohovory s možnými
zamestnancami – a veru ich tento rok bolo
dosť; len o miesto vodiča sa uchádzala
vyše stovka ľudí. Kvalitných je však medzi
nimi málo. „Lebo je rozdiel rozvážať rožky
do obchodov a cúvať k finišéru uprostred
rušnej ulice,“ komentuje Matej Sovák.
Rád by sa aj s kolegami častejšie pozrel
na stavby a videl „svoje“ stroje v akcii. „No
takýto čas si musíme veľmi starostlivo
naplánovať – a väčšinou nás kancelárska
práca aj tak počká. Som zmierený s tým,
že asi 80 percent môjho času zaberajú
papiere. Ale hlavne som rád, že naše
oddelenie potvrdilo v posledných rokoch
svoj veľký význam a ukázalo, že je pre
dobré fungovanie Inžinierskych stavieb
nevyhnutné.“

Matej Sovák (tretí sprava) s najbližími kolegami – dispečermi, skladníkom a vedúcim administratívy.

lidé

David Houska:
O hledání nových obchodních příležitostí
David Houska nastoupil do COLASu v září. Předtím působil
přibližně deset let ve dvou středně velkých firmách, které pracovaly
jako subdodavatelé velkých stavebních společností, poslední tři roky
byl na obchodních pozicích v Metrostavu.
Jaké úkoly nyní čekají
na někoho, kdo má na vizitce
uvedenou funkci Business
Development Manager?
Business Development je anglický výraz
pro hledání nových projektů a příležitostí
a rozvíjení nových obchodních vztahů.
Novou strategií vedení COLASu je zmapovat,
zanalyzovat a začít rozvíjet příležitosti
i mimo veřejný sektor a dostat povědomí
o firmě a její činnosti i k zákazníkům
z privátní sféry. Našimi partnery mohou být
zejména developerské společnosti, správci
výrobních a průmyslových areálů nebo
logistické firmy. Ať už budou připravovat
rekonstrukci, rozšíření areálu nebo nový
projekt, chceme být u toho a zúčastnit
se tendru. Jestliže je nyní privátní sektor
v našich tržbách spíše okrajovou záležitostí,
naším cílem je, aby jeho podíl mohl být
postupem času srovnáván s úrovní privátní
sféry v západní Evropě.

Oblíbené filmy?
Jsem velký fanda filmů, jejich hodnocení
sleduji na internetu, a když mě něco
zaujme, přidám si to do sledovací fronty.
Vzhledem k tomu, že se v létě ke sledování
filmů prakticky nedostanu, je fronta pěkně
dlouhá. Které filmy mi utkvěly v paměti?
Určitě Vykoupení z věznice Shawshank,
Interstellar, Počátek a Schindlerův seznam.

Kde žiju a co mám rád?
Já i manželka jsme vyrůstali v panelácích
a tak jsme si přáli domek se zahradou.
Chtěli jsme samozřejmě zůstat v dosahu
Prahy a vzhledem k bližšímu vztahu
k severu Čech jsme zakotvili v Mělníku. Ano,
a máme rádi víno, zejména bílé mělnické.
Řadu let jsme jezdili na Moravu, teď už
ale na tamní vinobraní nejezdíme, máme
to naše mělnické. Dokonce i na našem
pozemku kdysi bývaly vinice!

Dneska hlavně mobilem, ale o to víc. A co
se sledování sportu týče, nejsem úplně
hokejový ani fotbalový typ (i když syn
začal s fotbalem v FC Mělník), ale jsem
na motorismus, třeba formule sleduju
od chvíle, když je poprvé začali vysílat
na Primě. Měl jsem možnost vidět je
i naživo, jednou v Barceloně ve Španělsku
a dvakrát v Monze v Itálii.

Co se mi za poslední dobu
podařilo?
Úspěšně projít kvalifikací a přípravou
nabídky ve sdružení s bulharskými
partnery na dva velmi důležité projekty,
první na výstavbu nové trasy metra v Sofii
a druhý na výstavbu dalších 23 km nového
úseku dálnice A1 Hemus ze Sofie směrem
na Varnu.

• *1978, rodák z Prahy
• S tudia: Fakulta stavební ČVUT v Praze,
obor konstrukce a dopravní stavby
•R
 odina: Manželka a syn David (7)
• P roč byl vybrán do této rubriky:
Chceme vám představit nového
kolegu na nově vzniklé pozici

Letní dovolená? Moře. Řecko. Každé léto.
Proč se zaměřit na privátní
sektor, když je tolik
příležitostí ve veřejném?
I objem investic ve veřejném sektoru může
opět klesnout a ten privátní by se tak mohl
stát významným doplňkovým pilířem.
Například ve Francii nebo Německu, kde
už se tolik neinvestuje do nových dálnic
a stavební firmy si tak musely hledat nové
klienty i mimo veřejný sektor, je aktuální
podíl privátní sféry více než třetinový.

Jak si nejlépe vyčistím hlavu?
Na kole. Mám to přes kopec do Kokořína,
takže jakmile to jde, jedu. Ať už sám nebo
s kamarády z Mělníka dát si pořádně
do těla, jindy s manželkou nebo jen se
synem, třeba po krásné a pohodové
cyklostezce kolem Labe.

Koníček, co mě drží nejdéle?
Dříve s jinou technikou, ale prakticky
od raného mládí je to fotografování.

David Houska: About searching for new business possibilities: David Houska joined COLAS CZ
in September 2015 as a Business Development Manager. His task is related to the COLAS CZ
strategy – to monitor, analyse, and begin developing business opportunities also outside of the
public sector and to raise awareness of the company and its activities among customers from the
private sector.
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Aby sa necítili stratení
Riadená adaptácia novonastúpených
zamestnancov býva znakom vyspelej firmy.
Inžinierske stavby (ISK) začali na jar 2015
pri uvádzaní svojich nováčikov do pracovného
života ako prvé v slovenskom COLASe
s pilotným programom adaptácie. Súčasťou je
aj model Prvého dňa v práci, „DAY ONE.“
Noví zamestnanci prichádzajú plní
očakávania, no možno i obáv. „Aj nám sa
osvedčuje, ak úvodná inštruktáž a orientácia
vo firme prebehne pre všetkých novoprijatých
naraz na jednom mieste, ideálne
Day ONE in ISK: In summer 2015, ISK
launched an introduction program for newlyhired employees, called DAY ONE. During
their first day on the job, the newcomers
get comprehensive information about the
company and COLAS group, as well as legally
required training on safety, quality, working
rules, IT etc.

na Správe spoločnosti. Počas DAY ONE ich
oboznamujeme nielen s internými predpismi,
ale aj s informáciami o skupine COLAS,“ hovorí
personálna riaditeľka COLASu v SR Kveta
Sarvašová.
Projekt bol zverený Ivane Billej, špecialistke
ľudských zdrojov pre nábory. „V súčasnej
podobe funguje scenár DAY ONE od letného
vrcholu stavebnej sezóny, keď ním mesačne
prešlo niekedy až 15 nových kolegov. Deň sa
začína vstupným školením bezpečnosti práce
a ochrany pred požiarmi. Ďalej dostávajú
nováčikovia informácie z oblasti životného
prostredia a kvality a následne na oddelení
Ľudských zdrojov riešia nástupné formality.
Pokračuje sa s prezentáciou COLASu,
pracovného poriadku, kolektívnej zmluvy
a benefitov, ale aj pravidlami správania,
komunikácie a odievania na pracovisku.

Na záver zamestnanci dostanú dôležité pokyny
o používaní informačných a komunikačných
technológií a orientačný balíček so základnými
formulármi a dokumentmi, vrátane starších
vydaní nášho časopisu,“ hovorí Ivana.
„Vďaka DAY ONE som si hneď v prvý deň
urobil základný obraz o tom, ako ISK fungujú,“
komentuje úžitok z programu IT administrátor
Adam Šafařík, ktorý nastúpil 1. septembra
2015. Štrukturovaný prvý deň v práci pomáha
zamestnancom lepšie pochopiť firemnú
kultúru a podčiarkuje vedomie firemnej
identity a spolupatričnosti. Širší adaptačný
program prebieha počas celej skúšobnej
doby pod dohľadom určeného mentora
a s podporou Ľudských zdrojov. Personalisti
overujú priebeh a kvalitu adaptácie
priebežnou komunikáciou s mentorom
a novým zamestnancom i formou adaptačného
dotazníka. Táto spätná väzba pomáha ďalej
nastavovať a zlepšovať proces adaptácie.

COLAS CZ se představil na dvou
podzimních konferencích
Během podzimu jste mohli výstavní
stánky COLAS CZ najít na dvou konferencích. Tou první byla 23. Silniční
konference, nejvýznamnější setkání
všech odborníků pro rozvoj pozemních komunikací v České republice,
kterou 21. a 22. října přivítala Plzeň
coby Evropské hlavní město kultury
a kde byla společnost COLAS CZ, a.s.

hlavním partnerem. Slavnostní zahájení probíhalo přímo před naším
stánkem za přítomnosti prezidenta
Hospodářské komory ČR Vladimíra
Dlouhého. Druhá akce, 11. konference Asfaltové vozovky, se uskutečnila 24. a 25. listopadu v Kulturním domě Metropol v Českých
Budějovicích.

COLAS CZ was presented at two autumn conferences: In October and
November, it was possible to find COLAS CZ’s exhibition stands at
two conferences – the 23rd Road Conference in Plzeň, taking place
on October 21st and 22nd, 2015 and the 11th Asphalt Pavements
Conference in České Budějovice, on November 24th and 25th, 2015.

Ocenění pro společnost
Čermák a Hrachovec
Slavnostní setkání u příležitosti 25. výročí založení Svazu podnikatelů
ve stavebnictví (SPS) v České republice, které letos rozšířilo rozsah každoročně konaných oslav Dnů stavitelství a architektury, se konalo 8. října
2015 v historických prostorách Valdštejnského paláce v Praze. Akce se
uskutečnila pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky
Milana Štěcha a zúčastnil se jí také předseda vlády Bohuslav Sobotka.
Součástí programu bylo ocenění nejlepší investice roku 2014, stavební
firmy roku 2014 či osobnosti svazu. Z rukou náměstka mistra průmyslu
pro stavebnictví Jiřího Koliby a prezidenta SPS Václava Matyáše převzal ocenění v kategorii střední stavební firma – firma roku 2014 také
Miroslav Volf, ředitel společnosti Čermák a Hrachovec a.s. Gratulujeme!
Čermák a Hrachovec awarded a prize: Č+H was awarded a prize for
the 2014 best medium-size construction company during the festive
meeting of the Association of construction entrepreneurs attended by
Prime Minister Bohuslav Sobotka and Senate Chairman Milan Štěch.

20 náš COLAS

BOZP

Nepodceňujte ani mírná bezpečnostní rizika!
V září jsme u společnosti COLAS CZ zaznamenali na první
pohled běžný pracovní úraz. Strojník pracovního stroje UDS
vystupoval po schůdkách do stroje. Při výstupu nedošlápl
celou plochou chodidla na nášlapný stupeň, noha mu
podklouzla a on narazil hrudníkem do rámu stroje.
Nejprve chtěl pokračovat v práci, ale
necítil se příliš dobře. Aby nebylo nic
zanedbáno, stavbyvedoucí odvezl
strojníka do nejbližší nemocnice
na vyšetření. Nikdo netušil, co bude
následovat.
Při vyšetření lékař zjistil, že strojník má
zlomená žebra a jedno mu propíchlo
plíci. Dále zjistil, že má poraněnou
slezinu. Toto zranění si vyžádalo
okamžitou operaci, při níž mu museli
lékaři slezinu odebrat.

Následkem bude několikaměsíční pracovní
neschopnost. Naštěstí poškozeného
nečekají po rehabilitaci žádná speciální
omezení v dalším životě. Pád, uklouznutí,
špatné došlápnutí při nastupování
do jakéhokoliv stroje nebo vystupování
ze stroje jsou velice časté příčiny vzniku
pracovních úrazů našich zaměstnanců.
Nicméně ani jeden z nich neměl tak vážné
následky. Proto i bezpečnostní rizika při
těchto úkonech byla vyhodnocena jako
mírná. Až do tohoto případu. Nyní jsou
tato rizika zařazena jako závažná.

Je třeba i při běžných
úkonech, které děláme
každý den, přemýšlet
o tom, co a jak děláme,
protože v sázce je naše
zdraví i život!
Do not underestimate even minor safety risks!: An innocent-looking accident which happened
while getting into a UDS working machine resulted in serious injury, fortunately without longterm consequences. Because of this incident, activity risk assessment was changed, the result
being that full attention must now be paid to any, even common, daily activities.

RIZIKO
pád, uklouznutí obsluhy při
nastupování, vystupování a při pohybu
pracovníka po znečistěném povrchu
UDS;
pád a podvrtnutí nohou při nastupování
a sestupování;

OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ MÍRY RIZIKA
používání bezpečných ploch a zařízení
k výstupu a pohybu na UDS;
vstupovat do kabiny při přepravní nebo
pracovní poloze stroje po žebříkových
stupadlech nebo při otočení svršku
stroje o 90 st. oproti podvozku
po stupadlech na zadní podpěře;
udržování výstupových a nášlapných
míst zejména za zhoršených
klimatických podmínek (déšť, bláto,
mlha);

Další pracovní úraz, který jsme zaznamenali, byl při vystupování ze služebního vozidla.
Pracovník vystupoval na nezpevněnou plochu stavby a došlápl na nerovnost terénu. Způsobil si vymknutí kotníku. Tato příčina
úrazu se často opakuje. Přitom je velmi jednoduché se těchto úrazů vyvarovat.
STAČÍ, KDYŽ BUDEME DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:
Z vozidla nevyskakuj – hrozí poškození páteře, kolen, kotníků!!!
Při vystupování z automobilu musíš buď obzvlášť opatrný!
Při vystupování z vozidla na stavbě mysli na to, že nevystupuješ na rovnou plochu!
Používej předepsanou pracovní obuv!
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Žijí mezi námi:
Čolek dravý a lom v Tasovicích
Znojemsko je podle odborníků ze Správy
národního parku Podyjí jediné místo
v Česku, kde dosud žije chráněný čolek
dravý (Triturus carnifex). Je považován
za kriticky ohrožený druh, protože se
nedokáže přizpůsobit změnám v krajině.
Nicméně v lomu v Tasovicích se čolkům
daří, protože tady se obojživelníkům
přizpůsobili lidé.
Čolci, kteří dorůstají velikosti asi 15 cm,
dávají v rozmnožovacím období přednost
mělkým tůním, rybníkům, pískovnám
či zatopeným lomům, kde svítí slunce.
Na konci léta se pak larvy mění v dospělé
čolky, opouštějí vodní prostředí a zalézají

do skal. Oblíbili si proto také malé jezírko
v bývalé těžební jámě tasovického lomu,
kde je před časem objevili ochranáři. Podle
Karla Jonáše, výrobního náměstka závodu
Lomy, je to ironie – v lokalitě, kde čolci žijí,
se samozřejmě nesmí těžit, ale zároveň
v lomech nesmí být voda. V Tasovicích
ovšem jezírko zůstalo právě kvůli čolkům,
kteří ji k životu nezbytně potřebují, ba
dokonce tu žijí v křehké symbióze s těžkým
demprem, který vodu čeří a okysličuje.
Za prospěch, který lomy přinášejí přírodě,
dokonce COLAS CZ před časem obdržel
ocenění a tasovický lom byl zanesen
na seznam Evropsky významných lokalit.

Living among us: predatory newt in the Tasovice quarry: According to experts from Podyjí
National Park Administration, the Znojmo region is the sole habitat in the Czech Republic of the
protected Triturus carnifex and one of them resides in the Tasovice quarry.

„Mimo ochranářů nikdo z nás čolka neviděl,“
říká Karel Jonáš, „ale je to důkaz, že při
těžbě a práci v lomech nejsme až takoví
kazisvěti, jak by se někomu mohlo zdát,
a děláme maximum i pro přírodu.“

Zložili maratónsku štafetu

Fotovtip
Ještě vzácnější než čolek
dravý je krtek skalní, kterého
COLASáci objevili při stavbě
obchvatu Příseky na Vysočině. Neexistuje totiž vůbec,
přesto prý mnozí lidé nápisu uvěřili a chtěli vidět, jak
vzácné zvíře vypadá.

Aj štvorica reprezentujúca stredoeurópsky COLAS sa postavila na štart
vytrvalostných behov v rámci budapeštianskeho maratónu 2015. Iniciátorom štartu COLASákov bol Jean-Etienne Gay, ktorý navrhol kvartetu priliehavý názov Central Europe Team. Štafetu s názvom Flora
Maratón Relay absolvovala zostava Dušan Šelemba (ISK, prebehol
11,6 kilometra), Zoltán Mitro (IS-Lom/12,1 km), Roman Dalmanego
(CESTY NITRA/7,1 km) a György Uttó (COLAS Maďarsko/11,4 km). Spolu dosiahli čas 4:40:39 hodiny. Bežalo sa v ideálnom počasí, celkovo
sa na podujatí zúčastnilo 27 860 bežcov, z toho 182 zo Slovenska.

Vláčikom
za históriou

vláčik za sponzorskej podpory
Inžinierskych stavieb. Akcia v spolupráci s nadšencami z Klubu
historických koľajových vozidiel
Pripomienka prvého košického prilákala rodiny s deťmi aj fanúšiMedzinárodného maratónu mie- kov železníc či histórie. Návševníci
ru mala aj vďaka COLASu opäť si okrem miesta štartu maratónu
nostalgickú príchuť. Na miesto mohli zájsť pešo k zrúcaninám
štartu premiérového behu (1924) Turnianskeho hradu.
do Turne nad Bodvou sa 3.októbra
vydal z Košíc historický motorový

COLAS at marathon: Four long-distance runners from Slovak and
Hungarian COLAS took part in the Budapest Marathon relay race in
October. Their combined effort lasted 4 hours 40:39 minutes.
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History alive: ISK sponsored
a ride of historic train
commemmorating the start
of first-ever Kosice peace
marathon in 1924.

fotosúťaž

Fotosúťaž 2015

Ďakujeme za vaše zábery. Letná fotografická súťaž je za nami. Počet poslaných
záberov síce neumožnil, aby sme z nich vytvorili kalendár na rok 2016, tie
najvydarenejšie fotografie sme sa však rozhodli oceniť – zaslúžia si to!
1. miesto – Panorámy obaľovacej súpravy Veľká Lomnica,
autor: Jozef Janščák
2. miesto – Vápnění pláně, autor: Vladimír Musil
3. miesto – Autožeriav, autor: David Zabadal
Ceny výhercom doručíme.

PRÍBEH TATRANSKÝCH PANORÁM
Najviac hlasov odbornej „poroty“ dostali spomedzi súťažných fotografií
panoramatické zábery obaľovacieho
centra vo Veľkej Lomnici. Ich autorom
je tamojší zamestnanec Jozef Janščák,
ktorému sme položili zopár otázok:
Ako došlo k tomu, že sa v súťaži
ocitli práve tieto zábery? Skrýva sa
za nimi nejaký príbeh?
Do súťaže ich poslal ich môj vedúci,
Braňo Pažák. Keď som raz na je-

seň prišiel do práce, odfotil som
si panorámu Vysokých Tatier. Šéf
zbadal fotografiu a poprosil ma o pár
záberov obaľovačky. Tak vznikli tieto
fotky. Panorámu som zvolil z dôvodu
obmedzení môjho objektívu.
Fotografujete často, či len príležitostne?
Nárazovo podľa nálady, hlavne pre
potešenie. Už mám za sebou aj
fotenie svadby, ale nie je to moja

šálka kávy. Na spracovanie takejto
„zákazky“ potrebujem hlavne čas.
Beriete i pri pracovných, dokumentačných záberoch ohľad na kvalitu
kompozície, výpovednosť fotografie?
Ak fotka nemá kompozíciu a výpovednú hodnotu, je to len tuctový

záber. Nevravím, že sa mi vždy darí.
Na akcii s kamarátmi vznikne 200
záberov, ktoré preletíte za 10 minút,
ale ďalších 10 minút strávite pri jednom vydarenom obrázku a zastavia
sa pri ňom aj ďalší ľudia v kruhu.
Vtedy je jasné, že sa vám práve táto
fotka podarila.

The photo-contest for COLAS employees featured a number of images
related to everyday work at COLAS. The winning images of Veľká
Lomnica HAMP were made by Jozef Janščák, an employee working at
this plant. His superior was intrigued by the pictures, made in beautiful
autumn weather, and sent them to the competition.

náš COLAS 23

Kruhová križovatka pri Nových Zámkoch za necelých 590 tisíc eur bez DPH
patrí medzi štyri stavby z balíka rekonštrukcií križovatiek od Slovenskej
správy ciest, ktoré v tomto roku zrealizovali CESTY NITRA. Investor
očakáva od nových stavieb zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy. Pre
slovenský COLAS ide o ďalšie dôležité referencie v regióne.
Čítajte na stranách 6–8.

The roundabout crossroad at Nové Zámky in south
Slovakia, worth some €590,000, has just been
finished by CESTY NITRA, a COLAS company.
It is among the agency’s four projects done
for Slovak Roads Administration (SSC) in
2015, within the framework of the investor
upgrading 13 crossroads mostly in
south and east of the country. Another
important referential project for Nitrabased COLAS, its goal is to improve
safety and traffic flow.
More on pages 6–8.

