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STAVBA VODOVOD A KANALIZACE POCHVALOV

Text a foto: Jan Nový

Pochvalov je malebná obec Středočeského kraje, ze tří stran obklopená lesy, na konci
údolí, otevírajícího půvabné výhledy na České
Středohoří. Nedaleko je zřícenina hradu Pravda a Kounovské kamenné řady, vyhledávané
zájemci o keltskou kulturu.

Od listopadu 2019 do letošního května jsme
zde realizovali stavbu vodovodu včetně vodojemu 2 x 25 m3 a splaškové kanalizace s ČOV
pro 400 EO. Čistírna je mírně předimenzována,
v Pochvalově žije trvale 260 obyvatel. Projekt
však uvažoval s možností připojení sousedních
Smilovic a s výhledem do budoucna, kdy se
předpokládá příliv mladých rodin s dětmi.
Během stavby docházelo k drobným komplikacím, naši zaměstnanci, kterých se tu vystřídalo poměrně dost, si však se vším poradili
a přes liknavý přístup některých subdodavatelů
jsme nakonec stavbu spolu se starostkou obce,
paní Rusovou, dovedli k úspěšné kolaudaci.
V současné době se již obyvatelé obce připojují
na vybudované inženýrské sítě.
Nejzásadnější problém jsme řešili při stavbě vodojemu, kdy bylo potřeba dopravit nádrže o hmotnosti až 16t přes převýšení 40 m na
úseku 300 m. Definitivní povrch přístupové
komunikace jsme z pochopitelných důvodů realizovali až po montáži vodojemu, abychom eliminovali riziko rozlámání nového asfaltu těžkými návěsy. Firma Hanyš zakázku odmítla s tím,
že to nedokáže. Nakonec nás zachránili profe-
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sionálové z APB Plzeň pod vedením pana Kalaše, kteří prohlásili, že nádrže na místo dopraví
a usadí s tím, že návěs potáhnou dvě naložené
osmikoly. Ve finále bylo nutno jednu osmikolu
nahradit pronajatým traktorem od místních zemědělců, aby se doprava na místo stavby vůbec
povedla. Nicméně po dvou dnech jsme měli za
pomoci jeřábu o nosnosti 100t všechny nádrže
osazené a dnes již vodojem plně funguje.
Specialitou, která mě překvapila, bylo otáčení návěsů ve stísněném prostoru za pomoci
jeřábu.
Ze strany obyvatel Pochvalova jsme byli
chváleni za dobrou komunikaci a kvalitní práci,
což završila starostka obce děkovným dopisem,
adresovaným vedení naší firmy. Přál bych nám
více takto povedených zakázek.
Závěrem chci poděkovat všem zaměstnancům, kteří se na pracích podíleli. Konkrétně jde
o party pod vedením Martina Vysloužila, Honzy
Pavelky, Honzy Voláka a Jirky Mokrého. Práce
odvedena v dobré kvalitě a bez výraznějších
omezení obyvatel obce.

www.zepris.cz
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II/272 LITOL, REKONSTRUKCE
Text a foto: Ing. Pavel Novotný a David Čermák

V květnu 2019 Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje vypsala soutěž na rekonstrukci vozovky II/272 v části Lysé nad Labem
– Litol. Jednalo se o úsek ul. Mírová v délce
1,245 km.
Soutěž byla sice vypsána KSÚS, ale součástí
budoucího předmětu díla byla i část financovaná městem Lysá n/Labem. Znalým místa je tato
ulice známá jako dlážděná silnice kolem bývalého cukrovaru.

Zepris pro tuto soutěž založil společnost
(sdružení) s firmou Swietelsky stavební s.r.o.,
která bude provádět asfaltové souvrství vozovky s podkladní vrstvou MZK.
Stavíme tyto hlavní objekty:
– stoky splaškové kanalizace
– objekty ČSOV
– vodovod
– stoky dešťové kanalizace
– komunikace
– chodníky a parkovací stání, vegetační úpravy
– veřejné osvětlení
– oprava mostu
– ostatní objekty – ZS, DIO, značení,
objízdné trasy
Zepris jako vedoucí účastník sdružení bude realizovat cca 98 mil. Kč, Swietelsky cca 20 mil. Kč.

stavební práce skutečně začaly 29. 9. 2020. Od
uzavření smlouvy máme 24 měsíců na dokončení celé stavby.
V rámci zpracování RDS jsme optimalizovali trasy dešťové a splaškové kanalizace, což
by nám mělo zjednodušit provádění prací a zatím se nenaplnily největší obavy při provádění
kanalizací, vysoká hladina spodní vody a její
trvalé čerpání, protože stavba je kousek od
Labe a v „pískách“.
Jsme zhruba v půlce lhůty realizace a zatím
držíme plánovaný HMG prací.
Chtěl bych tímto také poděkovat celé partě,
která se na realizaci podílí – jmenovitě Martinovi Vysloužilovi, Karlovi Ponertovi, Lumírovi Zítovi, Danielovi Mrázkovi a Igorovi Dyakyvovi.

Předání staveniště proběhlo 25. 8. 2020,
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VÝSTAVBA NOVÉ ČOV A KANALIZACE VOCHOV
03/2019 – 04/2021

Text a foto: Tomáš Lazur

V období 03/2019–04/2021 byl realizován
projekt „Výstavba nové ČOV a kanalizace Vochov“, který Vám touto formou představím.
Objednatelem projektu byla obec Vochov,
kterou zastupoval pan Mgr. Bohuslav Ebermann. Jako zhotovitel realizovalo projekt sdružení firem ZEPRIS s.r.o. – PETROMSTAVBY,
a.s. – EUROVIA CS, a.s.. Naše společnost
ZEPRIS s.r.o. zastávala ve sdružení realizačních firem roli vedoucího účastníka.
Projekt byl rozdělen do šesti stavebních objektů, pěti inženýrských objektů a dvou provozních souborů. V následujících řádcích se blíže
podíváme na jednotlivé kapitoly projektu.
Stavební objekty a provozní soubory: cílem
realizačního týmu bylo v této kapitole projektu
zejména vybudování čistírny odpadních vod.
Čistírna je projektována pro EO 2000 pro Qmax
= 13,06 l/s a skládá se ze dvou provozních budov
– mechanické předčištění a biologické čištění.
Objekt mechanického předčištění je pro odpadní vody vstupní bránou pro následný proces čištění vod. Objekt má půdorysné rozměry
6,0 m x 12,0 m. Objekt se dá rozdělit na dvě části, podzemní stavbu a horní stavbu. Podzemní
část (úroveň dna od upraveného terénu je cca
-4,0 m) je vybudována jako monolitická konstrukce a obsahuje kalovou nádrž, rezervní nádrž a část vstupu gravitační kanalizace na česle.
Horní stavba se dá charakterizovat jako skeletový konstrukční systém vyzděný z pálených ke-

ramických bloků, nad kterým je osazen příhradový vazník tvořící valbovou střechu. Objekt
je vybaven úpravnou vody pro zkvalitnění vody
z vybudovaného vrtu v rámci areálu ČOV, sociálním zázemím pro obsluhu, vzduchotechnikou
pro odvádění vlhkosti z budovy, kamerovým
zabezpečovacím systémem pro celý areál ČOV.
Objekt biologického čištění představuje následný stupeň čištění odpadních vod. Objekt
má půdorysné rozměry 12,0 m x 20,0 m. Je
konstrukčně shodně řešen jako objekt mechanického předčištění, obsahuje rovněž podzemní
část s nádržemi a horní stavbu. Zde je úroveň
dna spodních nádrží od upraveného terénu cca
-8,8 m. Spodní stavba v sobě ukrývá dosazovací
nádrže, regenerační nádrže, kalové nádrže, a nádrže nitrifikace a denitrifikace. Pro přístup k technologii umístěné v nádržích jsou na monolitické
konstrukci spodní stavby osazeny ocelové lávky
s pororošty. Objekt je vybaven vzduchotechnikou
pro odvádění vlhkosti z objektu, EZS a dále jsou
v objektu umístěny dva kusy dmýchadel pro zásobování procesu čištění odpadních vod kyslíkem.
Inženýrské objekty: zde bylo projektováno
a následně vybudováno 28 kanalizačních gravitačních stok a 307 kanalizačních přípojek.
Kanalizační stoky byly vybudovány v celkové
délce 9.168,36 m. Materiálově byly stoky vybudovány z URII DN250/DN300 a na kanalizačních stokách byly realizovány tři protlaky
a celkově 288 revizních šachet. Za zmínku zde
stojí uvést protlak (označovaný P2) pod želez-

ničním koridorem (Plzeň – Cheb), kde bylo
v délce 73 m protlačeno ocelové potrubí vnějšího rozměru 1016mm jako vnější chránička.
Poté bylo zataženo další ocelové potrubí vnějšího rozměru 530mm a prostor mezi těmito chráničkami byl vyplněn popílkobetonem, následně
se protlakem zatáhlo potrubí PE d315. Kanalizační přípojky byly realizovány v celkové délce
2.260,69 m z PVC DN160/200.
Nově vybudovaný kanalizační systém ústí do
řeky Mže, kde byl zakončen vybudováním nového výustního objektu. Zde se realizace potýkala
s problémy poměrně nečekanými a to zvýšenou
hladinou řeky Mže. Oproti předchozím suchým
rokům, kdy byla zpracována projektová dokumentace, tomu bylo při samotné realizaci jinak.
Hladina řeky oproti projektové dokumentaci
byla o 1,0 m výše.
Se všemi nástrahami, a to i těmi spojenými
s COVID-19, si realizační tým poradil a dílo bylo
26.04.2021 předáno investorovi, který s naší
pomocí kanalizační stoky zkolaudoval a ČOV
uvedl do zkušebního provozu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo se
na projektu aktivně účastnili, že byl takto velký
a nelehký projekt dotáhnut do zdárného konce. Jmenovitě bych chtěl poděkovat partě Míry
Verbíka ve složení Josef Moravec, Jakub Majzlík, Milan Kremer, Viktor Kolomichenko a Ivan
Maskal. Věřím, že byl pro všechny zúčastněné
velkou zkušeností a nyní nastává čas se pustit
s nemenší vervou do dalších projektů.

www.zepris.cz
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SANACE 2020/2021

Text: Tereza Semerádová Šedivá, Foto: Braňo Ohrablo
Rok se s rokem se sešel a na mě padla milá
povinnost napsat článek do našeho firemního
časopisu. Co v téhle hektické době psát? Vybrat
jednu jedinou stavbu ze všech velkých i malých
staveb, co v roce 2020/2021 na sanacích stavíme!? To se mi opravdu nechce. Každá z letošních staveb je něčím zajímavá, důležitá i náročná. Chtěla bych tedy spíše psát o tom, co nám
rok 2021 dal.
Letošní rok je velmi náročný, ale i velmi
úspěšný! Díky novým sanačním stavbám
(sanace vodovodu Chrudim DynTec DN500
11 km - realizace 12 měsíců, Dolní Beřkovice
CP400 700 m, Kladno DynTec DN 800 1 km,
Chlebovice Re DN500 9 km, Liběchovka
Re450 1,2 km, Hornoměcholupská DN700,
DN500 700 m, Železný Brod 160 1,3 m, Zdice
DN500 500 m ) a díky epidemii COVIDU, jsme
museli čelit nečekaným výzvám, které nás posunuly dále a výše :-). Doba covidová zamíchala
v mnohém kartami. Mluvím o nedostatku lidí
na stavbách z důvodu pozitivního testu, karantény, samotném testování atd. Byly situace,
kdy jsme přemýšleli nad tím, jak stáhnout kluky
ze Slovenska, Ukrajiny a už už jsme pomýšleli
na nejhorší… pašerácká stezka :-) a podobně.
Kluci byli doma a chtěli do práce a nám hořely termíny na stavbách! Vše vypadalo hrozivě
a beznadějně. Museli jsme se tedy postavit
k této situaci čelem, nastudovat všechnu dostupnou legislativu i nová nařízení a jít do boje.
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Zde za nás velký dík Markétě, která nás včas
a přesně instruovala, co a jak máme plnit a jak
postupovat! Myslím si, že jí tato situace stála
mnoho energie a času nad rámec její standardní práce. Díky Market! Další překážky ale znovu přicházely. Díky nim jsme si museli vytvořit
nové systémy a postupy řízení staveb, najít nové
možnosti v komunikaci a v přesunu informací
atd. Museli jsme se naučit pracovat v nestabilním prostředí, kde dochází ještě k větší operativě při řízení staveb, než při standardním
pracovním procesu. Také jsme se navrátili do
dob minulých, kdy jsme stáli frontu na banány
a mohli si vybírat pouze ze dvou druhů toaletního papíru :-). Tak moc se změnil trh s dodávkou materiálů. Ceny letěly někdy až nesmyslně
vysoko, materiál větších dimenzí vůbec nebyl
nebo dodací lhůty končily po smluvních termínech staveb. To znamenalo pro stavbyvedoucí
i kluky na stavbách, aby dali průchod své kreativitě a technické zdatnosti! Dodržet termín,
kvalitu, a ještě vybalancovat nedostatek některého materiálu. Téměř nadlidský výkon. Ale i to
jsme zvládli a naši montéři si vedli znamenitě!
Právě teď se ukázalo, jak jsou kluci na stavbách
schopní a technicky zdatní. Sice nás to stálo
mnoho úsilí, ale ukázalo se, že si umíme dobře
poradit a máme k sobě ještě blíže, než před tím.
Doba COVIDU (a nechci se rouhat) byla
tedy pro nás v sanacích i jakýmsi darem. Ať se
to může zdát divné, já jsem osobně velmi ráda,

že jsme touto zkouškou všichni prošli! Ukázala
nám, jak se dokážeme chovat k oddělení i celé
firmě v době krize, a jak se dokážeme ohleduplně
chovat hlavně sami k sobě i svým blízkým! Nikdo nám nemusel nařizovat, co máme a nemáme dělat, kam chodit a kam nechodit, kdy nosit
respirátor a kdy nenosit. Všichni jsme si uvědomovali, do jaké hrozivé situace bychom se mohli
dostat, pokud nás najednou více onemocní. Jak
moc budeme bojovat s nedostatkem lidí ve výrobě i v přípravě, jak si to s tak napjatými termíny
nemůžeme dovolit. Prostě vše vyplynulo tak nějak přirozeně ze situace. Za nás mohu s čistým
svědomím říci, že lidi v kanceláři i lidi na stavbách byli disciplinovaní a ohleduplní. Jako šéf to
opravdu oceňuji a všem za to moc děkuji.
Jedna věc je ohleduplnost k ostatním, ale druhá věc je v době krize udržet i výkon celého oddělení. Covidová opatření (Home Office) nám
dočasně zdánlivě zakrývala ukazatel výkonu.
(Nikdo na mě nevidí – můžu tedy pracovat pomaleji a méně, protože nikdo nic nepozná :-)).
Strašák všech šéfů! Byla jsem tedy i já zvědavá,
jak obstojíme! Zkušený ale ví, že práci, kterou
musí udělat - za něj nikdo jiný neudělá. A šéf vidí
koncový výstup, který se ošidit nedá. Nebylo pro
mě překvapením, že stavbyvedoucí, montéři, mistři i manažeři, na které není každodenní dohled,
pracovali se stejným nasazením jako při běžné situaci. Potěšilo mě, jak se dokážeme s novou situací sžít a jak rychle se umíme přizpůsobit novým
www.zepris.cz
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podmínkám a požadavkům. A není divu! Neměli
jsme na výběr. Nikdo to za nás nezobchoduje,
nepřipraví ani nepostaví :-). I přes všechno, co
bylo a stále je, si myslím, že nám to šlo i s jakousi lehkostí. Vím, že kluci ze staveb by Vám řekli
asi něco jiného. Byl to stres a hrozné nervy, ale
pro mě ta lehkost byla hlavně v tom, že jsme se
všichni uměli usmívat a svoji práci měli stále rádi.
Ještě chci konkrétně poděkovat Janě, se kterou trávím hodně času a rok od roku vidím, jak
se zlepšuje. Spolupráce s ní je pro mě dlouhodobě příjemná. Už přesně ví, co po ní budu chtít
za informace a data, co budeme v rámci nákladů
společně procházet, jak budeme skládat cenu či
VV a co přesně technologicky musíme vkládat
do projektů. Klukům pomáhá s URSem a Cadem a vše klape, jak má. Někdy nás sice honí, že
jsme nedochvilní, nepíšeme věci do stavebních
deníků a máme na stavbách plápolající červenobílé fáborky, ale nás to neodradí, protože víme,
že má pravdu :-). Jana je velmi svědomitá a při
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práci doma jela na 100 %. Za Janou je vidět
dobře odvedená práce v podobě kvalitně provedených projektů a projektantů, kteří se na nás
s důvěrou obrací.

firmy. Máme štěstí, že ve Vás máme nejen skvělé
a technicky fundované montéry, ale v mnohých
z Vás máme i dobré kamarády! Vím, že teď je
na mnoha stavbách velký časový shon, mnoho
náročné práce a stres, ale když jedu za Vámi na
stavbu, tak se tam upřímně těším a vím, že i vy se
těšíte na mě… a to je super!

Dále moji milí stavbyvedoucí Braňo, Pepíno a benjamínek Ráďa. Je na ně prostě spoleh.
Lepší kluky kolem sebe nemůžeme mít a jsem za
ně hrozně moc ráda! Každý z nich je úplně jiný.
Mají rozdílný styl práce, ale jinak jsou si hodně
podobní. Jsou milí a laskaví, svou práci dělají
s láskou a s velkými technickými a praktickými
dovednostmi. Vždy je u nich vidět tah na bránu
a bojují za naši věc! Ale co je důležité, vždy bojují
za naše kluky na stavbách. Toho si moc vážím.
Kluci se letos hodně zasloužili o to, aby kapacity
na stavbách byly co nejlépe rozloženy a docílili
plynulosti realizace staveb… což je skoro až nepochopitelné. Moc děkuju kluci!

Jsem ráda i za ostatní oddělení a celou firmu,
jak dobře v době COVIDU fungovala a byla
v dobré kondici!

No a v neposlední řadě naši skvělí šéfmontéři, montéři a mistři. Vy jste kluci naše stříbro

Je pro mě velká úleva, když vím, že se na Vás
všechny můžu spolehnout!

Ještě trochu švestiček z naší zahrádky. Velký dík patří i Sašovi, který se o nás celou dobu
dobře stará. Jde mu o naši bezpečnost a je ochoten do ní investovat. Jezdím po mnoha jiných
stavebních firmách a proto vím, že ne všude se
o svoje lidi tak dobře starají jako Saša o nás. Takže také velké díky Sašo!
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VESTEC U PRAHY
AREÁL EXBIO, PŘÍSTAVBA IV A V
Text a foto: Ing. Jiří Pokorný

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi, abych Vás jako zástupce partnerské společnosti ALSTAP s.r.o. seznámil s naší
historicky největší stavbou, kterou realizujeme
od července 2019.
Stavbu s názvem „Areál EXBIO, přístavba IV
a V“ ve Vestci u Prahy stavíme pro soukromého
investora EXBIO Praha, a.s., kterého k nám přivedl náš společný „nejvyšší“ Alexander Strádal.
Firma EXBIO Praha, a.s. je společnost působící na celosvětovém trhu s biotechnologickými látkami a protilátkami. Produkty EXBIO
Praha, a.s. jsou určeny pro použití ve výzkumu
a vývoji jako diagnostické pomůcky. Úspěšný
rozvoj společnosti s sebou přinesl potřebu zvětšení výrobního a technologického zázemí a zároveň potřebu modernějších administrativních
a obchodních prostor, které jsou posazeny do
rozlehlého areálu celé společnosti, ve kterém
není zapomenuto ani na odpočinkové plochy
a bohatou zeleň.
Finanční hodnota smluvního rozsahu prací
činí něco málo přes 361 mil. Kč bez daně, přičemž
stavba byla původně plánována na celkovou lhůtu výstavby v délce 21 měsíců. Nicméně nemálo
změn během výstavby vyvolaných zejména nedostatečnou podrobností zadávací projektové
dokumentace, snahou o optimalizaci celkového
finančního rozsahu a klientskými změnami iniciovanými investorem, mají za společný následek
oddálení celkového termínu dokončení, který
aktuálně předpokládáme na říjen 2021.

tím hlavním výrobním objektem o celkové zastavěné ploše 3.848 m2, a dále administrativním objektem EXBIO V o zastavěné ploše 550 m2. Oba
objekty jsou dvoupodlažní, jejich nosný systém
je tvořen kombinací železobetonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, střechy
jsou ploché a fasády montované ze skládaných
fasádních panelů. Oba objekty obsahují specifické dodávky, přičemž v objektu EXBIO IV patří
mezi ty nejpodstatnější montované pharma příčky, kterými jsou vytvořené veškeré čisté prostory
nutné pro vývoj a výrobu biotechnologických
výrobků, roletová vrata a dveře, rozvody technických plynů, dodávka kryoskladu, skleněné příčky
a jiné související dodávky. Objekt EXBIO V je
tím architektonicky propracovanějším, nosné
konstrukce v interiéru jsou z velké části tvořeny pohledovými betony, dominantou objektu je
prosklený výtah se schodištěm propojující obě
podlaží. V obou objektech je kladen velký důraz
na jednoduchost a čistotu provedení detailů, což
s sebou ve většině případů nese nutnost zvýšeného úsilí při snaze o dosažení očekávaného a akceptovatelného výsledku. Dále jsou v ploše areálu
umístěné drobné objekty dotvářející komplexní
zázemí, jako jsou odpadové hospodářství, kolárna, buňka bezpečností agentury a v neposlední

řadě dominanta vodního prvku umístěného před
administrativním objektem EXBIO V zasazeného do zpevněné plochy tvořené kombinací
více druhů a velikostí žulových dlažeb. Obsluha
celého areálu je zajištěna funkčním systémem
komunikací, které jsou lemovány parkovacími
stáními, a dále chodníky, které umožňují pohodlný přístup ke všem objektům.
Rád bych v této chvíli touto cestou poděkoval
celému realizačnímu týmu, který se na stavbě
podílí od jejího samého začátku, za velkou dávku
nasazení a profesionality. Stavba samotná je pro
nás totiž do značné míry zkouškou nepoznaného,
protože takto rozsáhlou generální dodávku stavby
na klíč, která je realizována pro soukromého investora majícího jasné očekávání, které se v čase
neustále vyvíjí, je nepochybně velmi náročné, a já
věřím, že se nám podaří naše vzájemná očekávání naplnit a obě strany realizace dojdou na závěr
stavby ve shodě ke splnění společného cíle.

Celková rozloha areálu stavby činí přibližně
15 tis. m2. Stavba je tvořena dvěma dominantními objekty, a sice objektem EXBIO IV, který je
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NA SLOVÍČKO S ŘEDITELEM
Vážení spolupracovníci,
právě usedám k psaní
tohoto článku a je pátek
začátek června 2021. Právě
jsem se vrátil z restaurace,
kde jsem dobře poobědval,
během víkendu vyrazím
na kolo za hranice okresu
a s rodinou budeme plánovat letní dovolenou u moře.
Všechny tyto činnosti znějí velice hezky,
optimisticky a do jisté míry normálně. Jsem
rád, že jsme se konečně dostali zase do situace, že normální být mohou a jsou. Doufám, že
v době, kdy budete číst tento článek, se nebudeme opět chystat na boj s další vlnou Covid
19. Moc bych si přál, aby to tak nebylo a také
bych si přál, aby co nejvíce lidí šlo na očkování,
abychom si užili nejen léto, ale i podzim, zimu,
jaro a tak dále. Myslím, že už to potřebujeme.
Naštěstí a díky Vaší usilovné práci má naše
společnost dostatek práce na celý rok a přípravu na rok příští a z dobrého výsledku loňského
roku financujeme další investice do stability

firmy. Dobře se daří i našim dceřiným společnostem Pfeifferu Bratislava a Alstapu.
Všechny tyto zprávy jsou optimistické a optimismus a dobrou náladu všichni potřebujeme zvláště po tak těžkém roce. Každý jsme se
museli vypořádat se svými problémy, novými
situacemi a bohužel někteří i s osobními tragédiemi. O to důležitější je, si dnešní situaci užít
a žít společně dál.
Bohužel někdy cítím, že celá naše společnost
nebo jednoduše my všichni, se v poslední době
propadáme v mezilidských vztazích do propasti
nesnášenlivosti nebo dokonce agresivity. Děje se
to v práci, ve škole, mezi kamarády, ale i v rodině.
Rozdělujeme se často na dva tábory lidí, kteří si
nikdy nic neudělali, nebo naopak jsou dlouho
přáteli nebo jsou kolegové nebo rodinou a vždy
se uznávali a pomáhali si. Rozdělují nás ale témata, která můžeme málo ovlivnit, aktuálně
okamžitě nás přímo neovlivňují, ale přesto boří
desetiletí dobrých mezilidských vztahů. Těmi
tématy může být třeba Babiš ANO/NE, Trump
ANO/NE, Covid JE/NENÍ, omezení jsou/nejsou účelná atd. Mohou to být samozřejmě i banální každodenní pracovní a domácí témata.

Myslím, že by nám všem pomohlo, kdybychom dokázali respektovat (nikoliv s ním souhlasit) názor druhého, bez toho, abychom se
museli navždy rozejít s rodinou, s kamarády,
partnery a bez toho, abychom se rozdělovali
na dvě skupiny blbců. A ideální by bylo, kdybychom se naučili s respektem k druhému diskutovat i témata, kde nemáme stejný názor.
Jedna manažerská poučka říká, že kdo chce
působit na lidi, musí umět především ovládat
sebe (působit na sebe).
A já bych nám všem moc přál, abychom se
naučili lépe sebe sama ovládat, abychom lépe
diskutovali, abychom se více respektovali a abychom díky tomu a i díky již jmenovaným dalším
dobrým zprávám byli spokojenější.
Předpokládám, že tento článek budete číst
někdy na konci léta. Léto je tedy za námi a já
Vám přeji krásný podzim a co nejvíce optimismu a dobré nálady.
Alexander Strádal

PERSONÁLNÍ OKÉNKO

PŘIVÍTALI JSME NOVÉ KOLEGY A KOLEGYNĚ
Za předchozí období (od října 2020) jsme
mezi námi přivítali nové posily:
stavbyvedoucí: Radovan Vrba, Petr
Landsfeld
přípravář: Jindřich Mrzena
strojník: Michal Pengl, Milan Peterka,
Rudolf Martečík
dělníci: Dzmitry Herasimau, Mykola
Drahanchuk, Tomáš Víšek, Zdeněk
Kalousek ml., Andrii Filippov, Maksym
Vertyprakh, Oleksandr Ananenko,
Vadims Serkovs, Lumír Zíta, Petro
Maskal, Iaroslav Bushuiev, Dmytro
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Boldyriev, Adam Bednár, Dominik
Dvořák, Karel Wolmuth, Jiří Kilak,
Ferdinand Bisztransky
operátor robota: Martin Faika, Martin
Vávra
mistr: Tomáš Sedláček, Eduard Žák,
Zdeněk Kincl, František Takács,
Zdeněk Kosán
montéři: Igor Kotskovych
servisní technik: Karel Matějů

ROZLOUČILI JSME SE
Během tohoto období jsme se také rozloučili
s kolegy a kolegyněmi, kterým přejeme, ať se
jim daří v osobním i pracovním životě:
Jiří Kříž, František Vesecký, Vladimír
Fús, Monika Brabcová, Tomáš Souček,
Jan Vacula, Stanislav Šimek, Stanislav
Houšťava, Petr Krovoza, Michal Alexa,
Tomáš Lazur, Ondřej Mikulíček, Jakub
Ondračka, Milan Kapusta.

Všem novým kolegům přejeme hodně pra
covních úspěchů a spokojenosti v novém
zaměstnání.
www.zepris.cz

PŘEDSTAVUJEME

OD PERA K HELMĚ

Text: Mateja Fabečić, Foto: Braňo Ohrablo
Již na prvním stupni základní školy jsem jasně věděla, čím chci být, až vyrostu. Svůj první
článek jsem napsala v devíti letech, pět let po
sobě jsem se zúčastňovala soutěží v žurnalistice, šest let jsem byla redaktorkou školních časopisů a scenáristkou ve filmové skupině. Při
výběru střední školy jsem tedy neměla žádné
dilema. Na klasickém gymnáziu jsem si užívala studia latiny a klasické řečtiny, četla jsem
filozofická díla, překonávala strach z veřejného
mluvení při hodinách rétoriky. Teprve v posledních dvou letech studia se nějakým náhlým způsobem a bez předchozího varování stala matematika zábavným způsobem odreagování od
Cicera a fyzika získala čestné místo v limbu za
využití zbytků nevyužité kreativity. A tak jsem
se, pomocí tajuplných formulí a kouzel profesorek matematiky a fyziky, ocitla na stavební
fakultě na Záhřebské univerzitě.
Během bakalářského studia mě nejvíce zaujaly stavební materiály. Měla jsem to štěstí, že
jsem se mohla účastnit výzkumného projektu
„FP7 Anagennisi- Innovative Reuse of All Tyre
Components in Concrete“, díky němuž jsem
mohla zpracovat svou bakalářskou práci „Plastické smršťování samozhutnitelného betonu
vyztuženého polymerními vlákny z recyklovaných pneumatik.“ Ale i zde na mě přichází neklid a vrhám se do nového a neznámého. Zvědavost mě zavedla k vodovodům, kanalizacím
a mořským vlnám. Hned po prvním semestru
jsem byla rozpolcena mezi dvěma odvětvími
- sanitární hydrotechnikou a vědeckým výzkumem moře a oceánu. Nemohla jsem si vybrat,
komplikovala jsem si konec studentských dnů
a zároveň jsem pracovala na projektech sanitární hydrotechniky a mořských jevů. Studium
dokončuji obhajobou diplomové práce „Vývoj
metody ekvivalentního trvání pro odhad výšek
mořských vln z naměřených dat větru“ a už za
dva dny pluji na vlně nového dobrodružství.
Stěhuji se do Prahy.
www.zepris.cz

Během studia jsem se účastnila dvou letních
škol v Estonsku a v Polsku pořádaných studentskou asociací BEST. Přesto jsem měla stále
velkou touhu jít a získávat nové znalosti a dovednosti. Právě v této chvíli se objevuje program
Erasmus +. Je to program pro mladé lidi, kteří
nedávno absolvovali studium a umožňuje jim
podnikat první pracovní kroky v zahraničí. Ještě před ukončením studia jsem se tedy vrhla do
hledání profesní stáže v Praze. Nacházím ji po
dvouměsíčním výběru na jihu hlavního města,
v budově obklopené stavbami, v oddělení bezvýkopových oprav kanalizací společnosti ZEPRIS
s.r.o. v Modřanech.
Dnes chodím po stejném schodišti jako před
téměř dvěma roky a začínám svůj každý nový
den v oddělení pro bezvýkopové opravy kanalizace. Prostřednictvím pozitivní atmosféry
a s podporou zkušenějších kolegů rozvíjím a získávám znalosti a dovednosti potřebné pro mladou inženýrku. Účastním se velmi zajímavých
projektů a pracuji s nejnovějším vybavením
a materiály. Cítím význam a sílu kvalitní práce
ve zdravém a funkčním týmu. Nikdy jsem tak
tvrdě nepracovala, abych vylepšila své vlastní
„měkké dovednosti“. Kromě investic do rozvoje
znalostí a dovedností potřebných ve stavebnictví mi firma ZEPRIS usnadnila zdejší pobyt zorganizováním kurzu českého jazyka. Dále jsem
měla možnost zažít inovativního mezinárodního ducha naší „matky“ – společnosti Ludwig
Pfeiffer GmbH. Na konferenci v Bělehradě jsem
se setkala s inženýry a inženýrkami z celého
světa, od Mongolska přes Senegal až po Bolívii,
dozvěděla jsem se o organizaci staveniště při
-40 °C nebo o stavbě v poušti s jediným bagrem v okruhu 2000 km. Při práci u společnosti
ZEPRIS jste automaticky motivováni k vlastnímu přemýšlení, sdílení svých nápadů a ke
konstruktivní kritice. A tak po vypršení smlouvy
Erasmus + zůstávám na jihu Prahy v budově obklopené stavbami. Učit se. Myslet. Růst.
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Naši lidé objektivem
Braňa Ohrabla.
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