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S e s k u p e n í 2014 2015
Stavební firma 400 520
Strojírny 87 65
Dřevovýroba 34 20
PPP podlahy 16 17
Polytrade 9 8
P&S 33 17
P o d z i m e k 563 630

Dobrý den dámy a pánové,
vážení spolupracovníci,

vítám všechny zaměstnance firem Podzimek a synové, 
Strojíren Podzimek, Dřevovýroby, P&S, Vodních cest, 
Polytrade a Jindřišské věže.

Nevítám zde zaměstnance firmy PPP podlahy. A ne proto, 
že bych byl nezdvořilý, ale proto, že už mezi námi není ani 
jeden zaměstnanec této firmy. To je smutná kapitola tohoto 
roku, ke které se ještě vrátím.

Vítám zde i naše spolupracovníky z let minulých a studenty 
a učně, kteří by možná u nás mohli pracovat v budoucnu  
a které se snažíme podporovat na školách.

Sešli jsme se zde na konci kalendářního roku, již tradičně, 
abychom uplynulý rok zhodnotili a slavnostně ukončili.  
A jak letošní rok hodnotit?

Můžeme se na něj podívat z pohledu celé Evropy, a uvidíme 
stále se valící běžence. Můžeme ho zhodnotit z pohledu celé 
ČR a uvidíme náznaky zlepšující se ekonomiky. Ale my se 
hlavně musíme na něj dívat z pohledu našich firem.

Vezmete-li to od Seskupení firem Podzimek jako celku, 
sledujeme meziroční nárůst tržeb z 563 mil. v roce 2014 na 
630 mil. Kč v roce 2015, tedy nárůst o 12%.

To je ovšem jen jednoduchý pohled na obrat jednotlivých 
firem. Důležitý je samozřejmě zisk a to bude jistě téma 
pro následující období. Teprve když je zisk, je se o co dělit. 
Stavební firma Podzimek a synové letos vytvořila zisk a já 
děkuji, že bylo o co se dělit. Myslím však, že stejně důležité  
a chvályhodné je i to, že v Praze se po personálních změnách 
utváří kolektiv, který spolu žije a pracuje. Důležité je to slovo 
spolu. To nebývalo zvykem a já věřím, že se nám i v Praze 
podaří zvýšit % zisku na úroveň jaká je na Vysočině. 

Vím, že vše nejde tak rychle jak bychom chtěli, ale směr je 
jednoznačně pozitivní. V Praze je však jedna stavba, která 
nám výsledky hodně kazí. Jde o Vilu Vistu. Doufám, že se 

Účastníci vánočního posezení
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této stavby již zbavíme, ale byla by chyba na ni zapomenout. 
Musím zmínit ještě jednu stavbu a to je Modrava. To je pravý 
opak, zde se realizoval nemalý zisk a ten nám velmi pomáhá.

Omlouvám se všem dalším stavbám, stavbyvedoucím  
a mistrům a dalším zaměstnancům, ale nemohu se zastavit 
u každé jednotlivé stavby. Děkuji všem na všech stavbách. 
A těším se na prezentaci.

Strojírny Podzimek v letošním roce snížily obrat a bohužel 
nepokryly své náklady. Více řekne ředitel Jirka Kotrba.

Dřevovýroba Podzimek, ani zde se nepodaří utvořit zisk, 
ale letos se povedlo sestavit nový a jak já věřím perspektivní 
tým pod vedení pana Františka Petráska. Myslím, že máme, 
máte velkou naději ke zlepšení hospodaření, ale i kvality 
výrobků. To je velmi povzbudivé. Při prezentaci uvidíte 
kolik krásné práce letos Dřevovýroba zrealizovala. A to jak 
ze dřeva, tak z Himacsu.

Při realizacích spolupracovali s naší obchodní firmou 
Polytrade. Zde bych jen řekl, že musíme dělat vše pro 
dosažení zisku a to znamená: Zlepšit se a prodávat více 
materiálu. Paní ředitelka má nějaké nápady, a tak doufám, 
že je co nejrychleji zavede a zlepší tak hospodaření. 

A další firmy, které se zúčastní našeho setkání nejsem 
oprávněn hodnotit, a tak jsem jen v očekávání, co bude 
představeno při jednotlivých prezentacích. 

No a již snad jen firma PPP a.s.
Ta je pro mě velkým zklamáním. Jde o složitou kauzu, 

kterou však velmi zjednoduším. Po tom, co jsem dostal pár 
upozornění na nepravosti a po tom, co jsem byl ujištěn od 
ředitele firmy, že na těchto informacích není nic pravdy, 
jsem pod heslem Důvěřuj, ale prověřuj, učinil prověřování. 
A zjištění: neprošli testem. Všichni ve firmě kradli a když ne 
aktivně, tak o tom alespoň věděli. A konkrétně existovaly 
dvě firmy se stejným zaměřením podnikání, které vlastnili 
naši zaměstnanci. A aktivně v nich podnikali. Získal jsem 
nezvratné důkazy a všechny propustil. Pan ředitel Rudolf 
Kašparovský byl na zavření, a tak radši vrací 500 tisíc Kč 
atd. Pozitivní je, že jsme toto ukončili, vyrovnali jsme se 
s tím a už se s tím nemíním trápit. 

To byla smutná kapitola letošního roku, ale byly i výrazně 
pozitivnější. I letos jsme získali celou řadu ocenění:

Strojírny Podzimek získaly Stavbu Vysočiny za vyhlídku 
na zřícenině Orlík u Humpolce.

Firma Podzimek a synové získala ve stejné soutěži čestné 
uznání za aulu Vysoké školy polytechnické v Jihlavě a ještě 
jsme získali třetí místo v soutěži Firma Vysočiny.

A před čtrnácti dny jsme se umístili na 83. místě 
v anketě TOP 100. Tedy na 83. místě mezi všemi firmami 
ze všech firem v celé ČR. To je velký úspěch, úspěch Vás 
všech, neboť jsme většinou vnímáni jako Společenství 
firem Podzimek. 

A jaké jsou naše další úspěchy?
Stavební firma již cca 6 měsíců pracuje bez nutnosti 

čerpání úvěrů a přitom naše závazky vůči našim dodavatelům 
nenarůstají.

Mzdy ve firmě stoupají a to hlavně z důvodu mzdové 
zainteresovanosti a následným odměňováním. Budeme 
klást velký důraz na to, aby každý kdo přispívá k tvorbě 
zisku, byl odměněn. Za přínos k zisku odměna! Za zvýšený 
výkon směřujícímu k zisku odměna. A je jedno, bude-li to 
ředitel nebo řemeslník. V tomto systému však některé pozice 
velmi obtížně ovlivňují zisk a tam musí zafungovat naše 
pozornost a citlivost a dělat jakousi nápravu mezd, nápravu 
křivd. No a to jsem se již velmi přiblížil k personální politice. 
Vážíme si každého dobrého řemeslníka. Dávám velký důraz 
na slovo dobrý.

Máme mnoho dobrých a někdy i vynikajících řemeslníků, 
problém je, že máme málo mladých řemeslníků. Učeň 

se dnes vyvažuje skoro zlatem a to často nic moc neumí. 
Pravděpodobně nám nakonec nezbyde jiná možnost, nežli 
se pokusit vychovat své spolupracovníky vlastními silami. 
Myslím tím, předávat si zkušenosti navzájem. Budeme  
i nadále vytvářet motivační systém pro to, abyste nám 
s tím pomohli. Pomozte nám prosím vychovat své budoucí 
dobré spolupracovníky. Myslím, že je to příležitost pro 
Vás starší a zkušené. I toto by se mělo pravděpodobně 
octnout ve strategii pro roky 2016–2020, na které zrovna 
pracujeme. Ale je důležité si uvědomit, že strategie není to, 
co říkáme nebo máme sepsáno. 

Strategie je to, co skutečně děláme!
Myslím, že naším dalším cílem by měla být „jednoduchá 

firma“, kde každý bude vědět co má dělat. Budeme 
odstraňovat zbytečné činnosti. Určitá míra kontroly 
však vždy musí být. Snažíme se úpravami v informačním 
systému některé činnosti zjednodušit a zrychlit. Budete-li 
mít jakékoliv náměty na zlepšení, či zjednodušení, řekněte 
nám je. Každý návrh budeme zvažovat. Neřeknete-li nám 
nic, přicházíme o příležitost ke zlepšení. 

My totiž musíme být výjimeční. Nestačí být dobří. 
Máme výjimečnou historii – ano.
Máme výjimečné reference – ano.
Pracujeme ve výjimečné kvalitě – ano / ne.
Jsme výjimečně levní – ne. A to ani nechceme. Za nízkou 

cenu se pořádná práce dělat nedá. A my pořádnou práci 
dělat chceme.

Pro dnešní den jsem se rozhodl Vám představit úspěšnou 
podnikatelku z Guatemaly madam Loren Vasquezovou, která 
se stala slavnou v oboru likérnictví.

Ona říká: „Musíte mít znalosti, být si jistí tím, co děláte  
a mít vášeň pro svou práci. A potom uspějete.“ 

A pak máme šanci získat dobré zákazníky, kteří budou 
ochotni za dobrou práci zaplatit o trochu více. A ne tak, 
jak je dnes běžné, že za minimální peníze chtějí všichni 
maximální kvalitu stavby. Bohužel to je však současná 
realita ve stavebnictví. A bohužel se s touto situací budeme 
muset potýkat i v následujícím období.

Nemění na tom nic ani to, že všichni vnímáme mírný 
optimismus, že situace ve stavebnictví se zlepšuje. Jde však 
hlavně o silnice, železnice, o pozemní stavitelství ne. 

I já jsem však mírný optimista. A to hlavně proto, že jsem 
téměř nadšený, když vidím zlepšující se atmosféru mezi 
lidmi ve firmě, ve firmách. To, co jsem včera viděl v Třešti 
na bowlingu, to už jsem dlouho neviděl. Z Prahy přijela snad 
většina techniků a zde se k nim přidalo mnoho „místňáků“  
a společně trávili večer a to zcela dobrovolně. To byla paráda. 
Vůbec mám pocit, že kolektiv, který se ve firmě Podzimek 
a synové vytváří a to jak v Praze, tak na Vysočině už zde 
dlouho nebyl. Vážím si toho. Vážím si i práce Vás všech, 
práce, která dává předpoklad dalšího života naší firmy. Na 
Vás firma stojí. Děkuji všem našim zaměstnancům, celé 
naší velké rodině, za práci, která nám umožní v příštím 
roce oslavit 120. výročí založení naší firmy.

Děkuji svým rodičům, za celoroční podporu. Děkuji své 
manželce a dětem, že to se mnou ještě stále vydrželi.

Děkuji i Daně za celoroční pomoc a i to, že zase zvládla 
neuvěřitelný nápor na konci roku, který byl letos ještě větší 
než obvykle a to z důvodu organizace oslavy u příležitosti 
mých padesátých narozenin.

Děkuji.

A na konec přeji Vám všem krásné prožití vánočních 
svátků a hodně štěstí v roce 2016. A když to půjde, i trochu 
sněhu a sluníčka.

Martin Podzimek
18. prosince 2015
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 VYSOČINA
Stavební úpravy objektu varny 
v pivovaru BERNARD

novou střechu včetně oplechování měděným plechem. Potom 
jsme již pod novou střechou zdemontovali starý dřevěný 
krov včetně krytiny, zbourali stávající půdní obvodové 
zdivo, provedli nové vyzdívky obvodového zdiva, vnitřní 
omítky a výmalbu stěn. Toto vše jsme museli stihnout do  
14. 2. 2016, poněvadž od 15. 2. 2016 následovala 2. etapa, 
která měla pouhých 36 hodin, kdy jsme museli připravit 
nosnou ocelovou konstrukci podlahy pro montáž nové 
technologie šrotovny varny. Po montáži technologie od 22. 2. 
2016 běží již poslední tj. třetí etapa, ve které bylo provedeno 
osazení oken, venkovní omítky, fasády včetně nátěrů, 
demontáže lešení, hromosvod a ve vnitřních prostorách 
betonáž a stěrka podlah, rozvody elektro a výměna starého 
ocelového schodiště za nové. Veškeré práce probíhají za 
plného nepřetržitého provozu pivovaru. Věříme, že do 30. 4. 
2016, což je termín dokončení, stihneme vše zdárně dodělat. 
Realizační tým pracuje ve složení Pavel Kozina, Jaroslav 
Šťastný a příprava Jitka Vinterová. Poděkování za nelehkou 
práci patří též našim tesařům, zedníkům, dělníkům, malíři, 
zámečníkovi a elektrikářům i všem dalším zúčastněným.

Hala Eberhard
Stavba haly Eberhard přichází pomalu do finále. Jelikož 

nám i všem ostatním stavařům přálo zimní počasí, provedli 
jsme během zimních měsíců kompletní vyzdívky, dokončili 
železobetonový skelet a střešní plášť. Během března jsme 
zahájili práce na skládaném plášti haly a osadili veškeré 
výplně otvorů. Uvnitř objektu se na plné „pecky“ rozjeli naši 

Varna Bernard

Výstavba varny v pivovaru Bernard v Humpolci se chýlí po 
sedmi měsících práce ke svému závěru. U akce, která byla 
rozložena na 3.etapy, jsme již před dokončením závěrečné 
etapy. Po Vánocích, stále ještě v 1. etapě, jsme dokončili 

Hala Eberhard
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elektrikáři, kteří realizují jak silnoproud, tak slaboproud, 
rozvody chlazení, vzduchotechniky, měření a regulace, 
zdravotní techniku a ústřední topení. Po „natahání“ řemesel 
jsme provedli omítky a vše jsme završili před Velikonocemi 
provedením hrubých podlah a železobetonové podlahy na 
hale. Nyní v polovině dubna se provádí na stavbě kontaktní 
zateplení na administrativě, rozvody na hale, kotelna, 
dokončování štuků, sádrokartonů a zahajují se malby. Byly 
zahájeny práce na venkovních plochách. Realizační tým ve 
složení Zbyněk Šťastný, Jitka Vávrů, Honza Pechek a Standa 
Symonides věří, že vše dobře dopadne a dílo předáme 
investorovi v předstihu.

Nemocnice Jihlava  
– rekonstrukce pavilonu interny

pavilonu interny. Objekt má osm podlaží o rozměrech 
64x39 m a jedná se o největší lůžkový pavilon v rámci Kraje 
Vysočina. Postup prací je naplánován od nejvyššího podlaží 
směrem dolů. Zmodernizovaný pavilon bude mít maximální 
kapacitu 331 lůžek. Realizační tým za naší firmu ve sdružení 
tvoří stavbyvedoucí Pavel Podolský, Michal Vilímek, Jarda 
Šťastný a z výrobní přípravy Stanislava Malá.

Slavnostní zahájení rekonstrukce pavilonu 
interního oddělení Nemocnice Jihlava

Začátkem letošního roku jsme převzali staveniště nové 
zakázky Rekonstrukce pavilonu interny Nemocnice Jihlava, 
kterou budeme realizovat jako společníci Sdružení interna, 
kde společníkem je PSJ a.s. Jihlava. Poměr sdružení 
je 50% - 50%. V nadcházejících 36 měsících proběhne 
v osmi etapách kompletní rekonstrukce tohoto pavilonu 
jihlavské nemocnice a to za provozu pavilonu, kdy bude 
probíhat rekonstrukce jednoho podlaží s tím, že podlaží 
pod ním bude vystěhované a budou se v něm přepojovat 
veškeré instalace, aby byl zajištěn provoz všech ostatních 
podlaží, které jsou v provozu. Finanční objem prací je 
308 milionů Kč. Stavba obsahuje kompletní rekonstrukci 
vnitřních prostor pavilonu, a to rekonstrukci inženýrských 
sítí, systému vzduchotechniky, rozvodů medicinálních 
plynů, silno a slaboproudých rozvodů, rozvodů vnitřního 
vodovodu a kanalizace, sdělovacích a datových okruhů 
včetně rekonstrukce kompletního hygienického zázemí 
a stavebních úprav dispozičního řešení jednotlivých podlaží 

Vila manželů Kličkových

Vila manželů Kličkových
Před Vánocemi 2015 jsme převzali staveniště pro 

rekonstrukci secesní vily v Jihlavě a v novém roce naplno 
zahájili práce. Objem zakázky je cca 17 mil. Kč. Vila řadu 
let sloužila jako nemocniční zařízení a potom byla součástí 
střední zdravotní školy. Během té doby doznala několika 
rekonstrukcí, které nebyly ku prospěchu objektu. Naším 
úkolem je rehabilitovat vilu do původního stavu, v kterém 
byla na začátku 20. století. Vzhledem k rozsáhlému souboru 
truhlářských prvků bude také snahou zachovat co nejvíce 
dochovaných zdobných prvků v interiéru. Zároveň však 
budou provedeny nové kompletní rozvody, skladby podlah, 
povrchy, střešní krytina, fasáda, venkovní úpravy. V půdním 
prostoru bude realizován nadstandardní mezonetový 
byt.  Prostory 1.PP, 1.NP a 2.NP budou sloužit jako kanceláře 
vč. sociálních zázemí. V současné chvíli nás nejvíce zaskočil 
havarijní stav trámových stropů. Stropy budou z valné 
většiny vyměněny za nové plecho-betonové stropy. Nyní 
máme bourací práce ukončeny a provádíme hrubé rozvody 
zdravotní techniky, plynu, elektro. Provádíme obkop objektu 
pro provedení hydroizolací a máme z poloviny provedené 
podřezání zdiva. Konečný termín je stanoven na 31. 
března 2017, ale my věříme, že stavbu dokončíme do konce 
letošního roku. Realizační tým je ve složení Zdeněk Novotný, 
Jitka Vinterová a Tomáš Pěnička.

Demolice objektu Na Topolce 132, 
Praha-Podolí

Začátkem dubna 2016 jsme převzali staveniště nové 
zakázky - demolice objektu v Praze-Podolí pro soukromého 
investora v hodnotě cca 1 milionu Kč. Součástí akce je 
i vybudování akustické stěny okolo pozemku a vykácení 
zahrady, termín dokončení v polovině května. Doufáme, 
že nám tato malá zakázka pomůže k realizaci nové vily, 
která se bude stavět na místě demolice. Zakázku zajišťuje 
Stanislav Man.
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 prAhARekonstrukce bytu Loretánské 
náměstí 8, Hradčany

V průběhu měsíce ledna 2016 jsme zrealizovali kompletní 
rekonstrukci bytu na Loretánském náměstí v Praze pro 
soukromého investora. Rekonstrukce v hodnotě cca 
1 mil. Kč zahrnovala dispoziční úpravy bytu, nové rozvody 
technického zabezpečení budov, včetně koncových prvků 
a novou kuchyni a koupelnu. Zakázku realizoval Stanislav 
Man.

Rekonstrukce koupelny a fasády, 
Praha-Střešovice

Ve druhé polovině měsíce února 2016 jsme dokončili 
kompletní rekonstrukci koupelny ve Střešovicích v Praze pro 
soukromého investora v hodnotě 250 tisíc Kč. V polovině 
března jsme začali s opravou fasády včetně nátěru oken 
a dveří v hodnotě cca 1 mil. Kč. Zakázku zajišťuje Stanislav 
Man.

Balírna firmy Hosova obchodní 
společnost

Praha 10 – Ruská, Tulská, Litevská

Práce na rozšíření Hosovy obchodní společnosti

Dne 22. března 2016 jsme převzali staveniště pro rozšíření 
firmy pana Hose v Pavlově. Jedná se o dvoupodlažní budovu 
obdélníkového tvaru s rozměry 28,7x16,6 m a výškou 
hřebene 10 m s přidruženou zásobovací jednopodlažní 
chodbou. Objekt je navržen ve zděné technologii 
v kombinaci s ocelovou střešní konstrukcí. Stropy 1.NP jsou 
prefabrikované prvky. V současné době se provádí betonáž 
základových konstrukcí a ležatá kanalizace. Tato zakázka 
má předpokládaný objem 16 mil. Kč a je naplánována 
s termínem dokončení ke konci listopadu 2016. Realizaci 
zakázky zajišťuje Honza Polák a Stáňa Malá.

Biona Jersín
11. dubna 2016 jsme převzali staveniště další malé 

zakázky na Vysočině. Jedná se o halu v Jersínu v hodnotě 
8 mil. Kč, kterou musíme zrealizovat za 3 měsíce. Zakázku 
zajišťuje Pavel Podolský a Jitka Vávrů.

Martin Urbánek, výrobní ředitel pro Vysočinu

Bytový dům na ulici Tulská, Praha 10

Stavba byla prováděna pro ÚMČ Praha 10. Jednalo se 
o kompletní výměnu páteřních rozvodů elektro v domech 
v ulici Ruská, Tulská a Litevská. Realizace probíhala dle 
HMG. Dílo bylo předáno k 5. 2. 2016 bez vad a nedodělků ke 
spokojenosti nájemníků i investora.

Petr Kostomlatský

Oprava střechy a výměna oken 
Přípotoční 21 a výměna oken 
Přípotoční 19, Praha 10

Bytový dům na ulici Přípotoční, Praha 10

Tato akce probíhala od konce října 2015. Na akci významně 
působil Michal Burda, který přešel z úseku obchodu do 
výroby. Dílo jsme předali 6. ledna 2016. Práce byly jako 
obvykle, problémy s nájemníky stejné. Děkuji týmu – Ing. 
Michaela Slušná a Michal Burda za svědomitost a úsilí.

Výměna oken Vršovická 42 a 25
Tato akce probíhala od začátku listopadu 2015. Také tady 

byl stejný tým a působil se stejným nasazením. Problémy 
byly také stejné. Na této akci jsme úspěšně spolupracovali 
s naší Dřevovýrobou. I za tuto akci patří můj dík celému 
týmu.

Ondra Březina
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4 RD Radotín
Tento developerský projekt obsahuje 4 rodinné domy 

v luxusním provedení a krásným výhledem na Radotín. 
Domy budou třípodlažní s betonovým skeletem, částečně 
zapuštěné do terénu, odpovídající krajinnému rázu v dané 
lokalitě.

Piloty a ležatou kanalizaci pod objekty už máme hotové. 
Provádíme základové desky jako bílou vanu, ale rozhodně 
nemáme zemní práce za sebou. Násypy z jedné strany domů 
budou do stropu nad 1.PP. Domy realizujeme dle projektu 
architektonické kanceláře Kamil Mrva Architects. 

Realizační tým je: Ondra Březina, Markéta Hořínková,  
A. Krascsenits, L. Procházka pod záštitou Ing. Josefa Kadlece.

Alexander Krascsenits

MŠ Janouchova, Praha 11

Příprava na stavbu rodinných domů v Radotíně

MŠ Janouchova

K 30. 3. 2016 byly kompletně dokončeny práce I. i II. etapy 
výstavby mateřské školy, které představovaly kompletní 
rekonstrukci pěti pavilonů, a to pavilonů A1, B1, A2, B2, 
které obsahují učebny, a hospodářského pavilonu C, včetně 
kuchyně. V  termínu cca 1 měsíc před smluvně dohodnutým 
termínem, byla stavba předána investorovi do užívání bez 
vad a nedodělků. 

Jan Tomek

Villa Atrium Bubeneč
Stavba Villa Atrium Bubeneč představuje výstavbu 

luxusních bytů v objemu cca 100 milionů Kč. Konstrukční 
systém monolitická konstrukce.

K termínu 7. 4. 2016, tj. cca 1 měsíc před dohodnutým 
termínem, byla kompletně dokončena hrubá stavba,  
tj. monolitický skelet, provedeny přípojky. Současně byly 
zahájeny práce na vyzdívkách, které jsou před dokončením, 
vnitřních rozvodech a montáž hliníkových oken a dveří. 

V současnosti postup prací brzdí klientské změny, které 
jsou vzhledem k vysokému standardu bytů značně rozsáhlé.

Havlova knihovna 
Investorovi se podařilo zajistit územní rozhodnutí, je 

podána žádost o stavební povolení.
Na základě nového nařízení stavebního úřadu Prahy 1 

jsme v druhé polovině roku provedli rekonstrukci střechy 
na objektu rezidence, která obsahovala kompletní dodávku 
nové krytiny, klempířských konstrukcí a provedení nových 
vikýřů na střeše do ulice Úvoz a všech fasád přilehlých k nově 
prováděné krytině. Práce byly dokončeny v dohodnutém 
termínu 25. 1. 2016.

V současné době jsme předložili nabídku na rozdělení 
objektu na objekt Havlovy knihovny a objekt Rezidence 
včetně přípojek do Loretánského náměstí a ulice Úvoz 
v celkovém objemu 6,5 milionu Kč, čekáme na rozhodnutí 
investora.

Jan Tomek

Zahájení stavby na Ville Atrium Bubeneč
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Reidence U Zlatého kapra

Rodinný dům Troja

RD Trojská
Na stavbě rodinného domu Troja byla po dokončení hrubé 

stavby namontována hliníková okna a všechny dveře pro 
uzavření stavby. Nyní jsou dokončeny hrubé rozvody elektro, 
ústřední topení, vzduchotechnika a chlazení a probíhá 
montáž skladeb podlah včetně podlahového topení. Vně 
objektu jsme provedli 3 geotermální vrty a primární rozvod 
potrubí pro napojení na tepelné čerpadlo. V rámci dešťové 
kanalizace jsme osadili  retenční nádrž na dešťovou vodu, 
nyní  ještě dokončujeme opěrné stěny okolo domu a s tím 
související zásypy hutněnou zeminou.

Jiří Rosendorf

Rekonstrukce rezidence  
U Zlatého kapra

S uplynulým časem od posledního čísla, kde jste se 
dozvěděli o posledních novinkách akce Rekonstrukce 
rezidence U Zlatého kapra v Thunovské ulici, Praha 1, 
se dokončují bourací práce, které se protáhly vzhledem 
k vyvstalým problémům a nečekaným překvapením. 
Během odkrytí stávajících násypů a snižování podlah 
v některých místnostech jsme narazili například na 
historickou keramickou pec z 10. století, která se z větší 
části dochovala a dokonce obsahovala i střepy keramiky z té 
doby. Při výkopových pracech pro podzákladování stávající 
nosné konstrukce do ulice Thunovská se našlo i pár zcela 

zachovaných dlaždic s erbem Jana Roháče z Dubé. Díky 
společné práci všech zúčastněných se nám podařilo dostat 
i k dokončení celé statiky objektu a sanace malovaných 
trámů v celém objektu. Ocelové podlahy a stropy budou 
zanedlouho také dokončeny. Úspěšně a bez problémů jsme 
demontovali krov „malého L“ a začali s montáží nového, 
který bude přesnou kopií původního. V průběhu dubna 
začnou profese elektro, zdravotní technika a ústřední 
topení, vzduchotechnika a další. Doufáme, že následující 
profese budou probíhat bez větších problémů a stavba se 
nám posune zase o něco blíže k cíli. Realizační tým tvoří 
Markéta Hořínková, Michal Rys a Jakub Blecha.

Michal Rys, vedoucí projektu



|   8

RABF: RATING HODNOCENÍ 
STAVEBNÍCH DODAVATELŮ 

Tým Stavby roku vypracoval komplexní formu hodnocení 
účastníků soutěžní přehlídky, nazvaný „Rating Nadace pro 
rozvoj architektury a stavitelství“ (RABF). Každý účastník 
soutěže získává body, ty jsou přidělovány za účast v sou-
těži, za postup do 2. kola, za zvláštní ceny, za nominace na 
titul, za cenu veřejnosti a ten největší příděl je udělován za 
titul Stavba roku. 

Soutěžní přehlídka Stavba roku již 23 let každoročně 
hodnotí stavby, které byly dokončeny v České republice 
za uplynulé období a uděluje těmto stavbám 15 nominací 
a z nich pět titulů Stavba roku. Vedle toho je v rámci soutě-
že každoročně uděleno více jak deset zvláštních cen, které 
svým jménem a na základě svých specifických kritérií, s při-
hlédnutím k názoru poroty udělují jednotliví partneři (tvoří 
je příkladně: cena za dopravní stavbu, za bytovou stavbu, 
za energeticky úspornou stavbu, za stavbu pro přínos kraji 
a podobně). 

Titul, ocenění vždy získává stavba a její dodavatel, pro-
jektant a investor obdrží o uděleném ocenění potvrzení. 
A právě zde vznikla diskuse, jak využít výsledků přehlídky 
k hodnocení práce dodavatele a projektanta. Již několik 
let soutěžíme stavební zakázky podle nejnižší ceny a sna-
hy po prosazení měřítka kvality jsou stále v nedohlednu. 
Není nakonec posuzování dokončených staveb a sledování 
úspěšnosti jednotlivých dodavatelů a projektantů tím hle-
daným způsobem, jak změřit kvalitu stavebního dodavatele 
a projektanta? 

Za herce mluví 
úspěch jeho inscenace, 
za zpěváka počet staže-
ní jeho písně a za dokto-
ra statistika uzdravených 
pacientů a jejich spoko-
jenost. Za práci dodava-
tele a projektanta mluví 
jejich stavby a přehlíd-
ka Stavba roku je právě 
takové hodnocení, kde 
se společná práce po-
suzuje z hlediska dosa-
ženého komplexního 
výsledku a spokojenosti 
uživatelů. Připravený 
RAFB je otevřený systém 
přístupný i pro výsledky 

jiných přehlídkových soutěží, regionálního nebo oborové-
ho charakteru, které mohou založený systém dále doplňo-
vat a prohlubovat. Připravili jsme pro vás tabulku, založe-
nou právě na výsledcích celostátní soutěže Stavba roku, 
která posuzuje výsledky práce dodavatelů. Je v ní obsaženo 
srovnání výsledků a hodnocení stavebních firem za období 
2011-2015 (to je posledních 5 let) a jejich porovnání za ob-
dobí 2013-2015 (to je za poslední tři roky). Stavebníkovi při 
jeho hledání příštího dodavatele by toto srovnání mělo být 
nápovědou, kde je o kvalitu dokončovaných prací samot-
ným dodavatelem trvale pečováno a kam se může s důvě-
rou v kvalitu dokončených prací obrátit při zadávání nové 
stavební zakázky ...
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MZDOVÉ PŘÍPLATKY ZA VEDENÍ 
A DOHLED NAD UČNI

S cílem podpořit, motivovat a ocenit ty zaměstnance, 
kteří mají nebo budou mít nad rámec výkonu svých běžných 
pracovních povinností na starost žáky učňovských oborů při 
výkonu praktické výuky (dále jen „PV“) na našich stavbách 
a pracovištích, se vedení společnosti rozhodlo odměňovat 
tuto činnost zvláštními příplatky. 

Od začátku t. r. tak mají zaměstnanci, kteří jsou pověřeni 
přímým vedením žáka/ů při výkonu PV, nárok na příplatek 
ve výši 20 – 35 Kč/hod dle počtu žáků a kvality (úrovně) 
vedení za každou hodinu, kdy žáka/y při výkonu PV vedli.

Zaměstnanci, kteří dohlíží na výkon PV žáka mají nárok 
na příplatek ve výši 10 – 20 Kč/hod opět dle počtu žáků 
a kvality (úrovně) dohledu za každou hodinu, kdy tento 
dohled nad žákem/y vykonávajícím/i PV vykonávali.

Rádi bychom tímto krokem přiměli zejména ty služebně 
starší z nás, kteří během svého pracovního života načerpali 
mnoho užitečných a odborných znalostí a dovedností, 
k tomu, aby byli ochotni věnovat se mladým lidem, podělit 
se s nimi o své cenné zkušenosti a znalosti a předat je tak 
dál. Jde o významnou a důležitou činnost, kterou zejména 
s ohledem na současnou neuspokojivou situaci na trhu 
pracovních sil a v učňovském školství vnímáme jako krok 
správným směrem v oblasti získávání a výchovy nových 
pracovníků s odpovídající kvalifikací a patřičnými znalostmi 
pro výkon své pracovní profese.

Žaneta Zemanová, personalistka 

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ 

TŘEŠŤ
Od nového roku naše oddělení zpracovalo několik nabídek 

a mezi naše úspěchy v tomto období patří především tyto 
akce:

Výstavba čtyř RD v Radotíně za 40 mil. Kč, tuto akci 
realizuje středisko v Praze a je již v plném proudu

Hosova obchodní společnost s.r.o. – balírna v Pavlově 
za 15,9 mil. Kč, stavba se rozběhla pod vedením Ing. Jana 
Poláka

Těsně před podpisem smlouvy je výstavba skladovací 
haly Biona v Jersínu s požadovanou dobou výstavby pouhé 
3 měsíce. Tato hala by měla vyrůst pod vedením Pavla 
Podolského. Ve finálním jednání je také zakázka na stavbu 
rodinné vily v Horním Kosově. 

V současné době usilovně pracujeme na větších nabídkách, 
mezi které patří: 

Rekonstrukce haly Pianosalon Petrof Gallery v Hradci 
Králové

Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury Praha-Zbraslav
Výstavba výrobní haly pro firmu DAFE-PLAST Jihlava
Rozšíření výrobního areálu firmy TIRAD Šašovice
Držte nám tedy palce, abychom se v příštím článku mohli 

pochlubit novou velkou zakázkou.

Josef Studnička
vedoucí obchodního oddělení Třešť

Praha
V současné době zpracováváme v obchodním oddělení 

v Praze mnoho nabídek pro veřejné i soukromé investory.
Kvalita zadávacích podkladů stále klesá, takže příprava 

nabídek a následná komunikace s investorem je stále 
náročnější. 

V oblasti veřejných zakázek jsme například podali nabídku 
do soutěže na zhotovitele zateplení administrativního 
objektu v Praze 8, ubytovnu Akademie věd či MŠ a ZŠ Jarov.

U soukromých investorů se ucházíme o zakázky na 
rekonstrukci velkého administrativního objektu nedaleko 
Václavského náměstí, novostavbu bytového komplexu 
v Praze-Zličíně, nebo výstavbu Domova seniorů v Říčanech.

U posledně jmenovaného výběrového řízení jsme postoupili 
do posledního kola a intenzivně jednáme s investorem.

Také jednání s investorem, významným českým 
podnikatelem, o výstavbě rodinné vily u Slaného je na velmi 
dobré cestě.

Naopak ve výběrovém řízení na zhotovitele částečné 
rekonstrukce objektu v Rytířské ulici v centru Prahy jsme, 
přes velké úsilí a postup mezi poslední dvě firmy, neuspěli.

Martin Sojka
vedoucí obchodního oddělení Praha

Nové přírůstky na Třešňovce se mají na jaře k světu
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P&S a Strojírny Podzimek v Peru
V roku 2014 P&S a Strojírny Podzimek vyrobili a dodali do 

Peru všetky stavidla vrátane ich hydraulických systémov pre 
11 km dlhú sústavu vodných elektrárni Chancay a Rucuy. 
Dokončení montáže probíhalo od dubna do května 2016. Tu 
je krátka fotoreportáž.

Typická príroda v Peru

Výhľad z najvyššieho bodu elektrárne – 700 metrov voľného 
pádu. A pracovná pohodička slečny, ktorej jedinou náplňou 

práce bolo celý deň kontrolovať štyroch horolezcov, či 
dodržiavajú bezpečnosť práce. A hrať sa s mobilom

Preprava potrubia na vrchol tlakového privádzača  
– rýchlosť práce Peruáncov = 1 rúra za 1 deň. A celý deň 
nad montážnikmi krúžia supy, že vraj aby ich zužitkovali, 

až niektorý z nich spadne niekoľko stoviek metrov dole do 
údolia. Recyklácia na peruánsky spôsob

Na korbe tohto pásového vozidla sa neprepravovalo len 
potrubie, ale i ľudia na stavbu. Samozrejme po cestách, 

ktoré im už niekoľkokrát spadli dole do údolia
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„Odborné“ skúšky našich stavidiel

Rapacan – nádrž pre denné vyrovnávanie prietokov.  
To čierne po obvode nádrže nie je asfalt, ale záhradná fólia. 

V podstate je to také väčšie záhradné jazierko vo výške 
2700 m.n.m.

Machu Picchu som síce nevidel, ale aspoň som videl asi 
jediný klenbový most od Inkov. Inak pamiatky na Inkov  

boli tu v horách snáď na každom rohu

Bocatoma – vtokový objekt do 11 km privádzača k vodnej 
elektrárni. Aj tu sú štyri naše stavidlá

VE Chancay a Rucuy. V tejto oblasti vládne tvrdou rukou 
jedna z najväčších ťažobných spoločností v Peru a vlastní 

tu skoro všetko na čo sa človek pozrie. Nechcela nášmu 
zákazníkovi predať pozemky na výstavbu, iba ak polovička 
elektrárne bude patriť im. Samozrejme, že zadarmo. A tak 

ľavú časť budovy vlastní náš zákazník, pravú  
ťažobná spoločnosť

A ešte kúsok peruánskej prírody. PS: ten vratký lanový 
mostík je jediná prístupová cesta k domu za riekou. 

A v strede sú „bezpečnostné“ dvere dookola obohnané 
ostnatým drôtom. Skúste sa dostať domov,  

keď stratíte kľúče J
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Šoupátkové uzávěry – ALLCONS
V současné době realizujeme již v pořadí desátou 

zakázku pro firmu ALLCONS Machinery s.r.o. Tato firma 
poskytuje komplexní služby v oboru projekce a realizace 
ocelových konstrukcí zejména v oblasti technologických 
konstrukcí pro energetický, chemický a ocelárenský 

průmysl a v neposlední řadě také občanských staveb. 
Předmětem naší zakázky je výroba 4 ks šoupátkových 
uzávěrů s ručním pohonem a 4 ks výsypek s kontrolním 
otvorem. Uzávěry budou umístěny na výsypu ze zásobníku 
o objemu 770 m3 a slouží k uzavření toku proudícího 
sypkého materiálu. V tomto případě se jedná o směs 
železné rudy a koksu neboli spečence frakce 0–125 mm. 
V anglickém názvu sinter. Protože se jedná o vsázku do 
tavné pece, skladovaný materiál v zásobníku má teplotu cca 
100 °C. S ohledem na tuto vysokou teplotu skladovaného 
materiálu je otěruvzdorné vyložení pohyblivé uzavírací 
desky provedeno ze speciálního plastu PE-UHMW, odolného 
této teplotě.

Výrobní dokumentaci k tomuto zařízení zpracovalo 
naše technické oddělení podle projektu dodaného našim 
zákazníkem firmou ALLCONS Machinery.

Výroba uzávěrů a skluzů probíhala v měsíci březnu. Hotové 
výrobky budou v naší firmě řádně zabaleny a následně 
převezeny na místo určení, až do dalekého Kazachstánu. 

Roman Hrůza, vedoucí projektu

Obnova zauhlování – Chvaletice
Naše firma získala první zakázku pro firmu NOEN a.s, která 

je specialistou na systémy povrchové těžby a zauhlovací 
systémy.

Jedná se o obnovu zauhlování v Elektrárně Chvaletice. 
Předmětem celé akce je kompletní výměna dvou kusů 
stávajících pásových dopravníků. Strojírny Podzimek získaly 
část zakázky a to výrobu ocelové konstrukce podlah včetně 
povrchové úpravy. Celková zakázka je v objemu 50 t.

Doufáme a věříme, že na této zakázce předvedeme své 
schopnosti a vznikne zde dlouhodobá spolupráce mezi námi 
a firmou NOEN a.s.

David Dietz, technické oddělení

Uzávěr s výsypkou vpravo pohled ze strany zásobníku

Spolupráce s Ministerstvem 
zahraničních věcí ČR

Stejně jako v předchozích 
dvou letech nás oslovil Ing. 
Nový z Diplomatické akademie 
Ministerstva zahraničních věcí 
ČR s žádostí o umístění jejich 
posluchače na stáž do naší firmy. 
Společný projekt Svazu průmyslu 
a dopravy ČR a Diplomatické 
akademie MZV ČR je zaměřen na 
získávání zkušeností juniorních 

diplomatů v oblasti ekonomické diplomacie.
Po vyřízení nezbytných formalit přijela z Prahy 15. 

února slečna Helena Schulzová na čtrnáctidenní stáž. 
Během této doby byla seznámena s historií vzniku 
firmy, s procesem obchodu, marketingu a v neposlední 
řadě s procesem výroby. Využili jsme její jazykové 
vybavenosti při úpravách anglického textu firemních 
webových stránek, při tvorbě anglické prezentace a také 
při návrzích a aktualizacích prezentací naší firmy na 
sociálních sítích.

Slečna Schulzová měla možnost navštívit a prohlédnout 
si prostory firmy Podzimek a synové, dva dny pak 
strávila u firmy POLYTRADE CE v Praze.

I přes to, že vedení Diplomatické akademie průběh 
stáže ohodnotilo kladně, dle vyjádření stážistky náplň 
stáže nebyla úplně podle jejích představ. Naše firma 
bohužel v současné době málo exportuje, a proto nebyla 
možnost nechat nahlédnout pod pokličku záležitostí 
týkajících se exportu. Cílem naší firmy do budoucna 
je získat zahraniční obchodní partnery. Myslíme si, že 
i v tomto směru nám, ale i dalším firmám, které se chtějí 
zabývat exportem, mohou posluchači Diplomatické 
akademie pomoci. 

Věříme ale, že i tak byla stáž pro stážistku přínosem, 
alespoň z hlediska toho, že získala povědomí 
o nejednoduchém každodenním fungování firem 
v Česku. 

Markéta Kalábová, sekretářka ředitele

Odvoz ocelových podlahových dílů na montáždo Chvaletic
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Premiéra v pražském  
hotelu IMPERIAL

Známý a prestižní hotel IMPERIAL nedaleko centra 
Prahy s více než stoletou tradicí zažil v lednu letošního 
roku premiéru v technologii lakování parketových podlah. 
Vyhlášená hotelová kavárna Café Imperial nabízí nejen 
vynikající českou a mezinárodní kuchyni, ale i příjemné 
posezení u šálku voňavé kávy. Prostor kavárny má 
nádhernou secesní keramickou výzdobu stěn a stropu 
včetně dřevěného mobiliáře ve stylu art deco. Pozornost 
návštěvníka zaslouží ovšem také dřevěná vlysová podlaha 
z masivního dubu, jež se nyní může pyšnit zcela unikátním 
způsobem svého lakování.

Jedním z hlavních kritérií při návrhu technologie repase 
vlysů byl čas. A právě výrazná úspora času a garance 
dokonalé podlahy, odolávající mimořádně velkému zatížení, 
byly rozhodujícími argumenty pro volbu progresivní 
technologie lakování dřevěných parket v kavárně hotelu 
Imperial. Vlastnímu lakování předcházela renovace stávající 
podlahy. Dubové vlysy kladené na „rybinu“ na ploše přibližně  
270 m2 byly nejprve důkladně zbroušeny spolu s vytmelením 
spár. Následně bylo možno přistoupit k lakování novou 
metodou PALLMANN X-LIGHT SYSTEM. A protože, jak 
v úvodním titulku uvedeno, se jednalo o premiéru, asistoval 
celé akci ostřílených truhlářů DŘEVOVÝROBY PODZIMEK 
také zástupce výrobce PALLMANN GmbH. a pracovníci 
společnosti UZIN s.r.o. 

Technologie lakování dřevěných podlah PALLMANN 
X-LIGHT SYSTEM představuje revoluční způsob povrchové 
úpravy, kdy bezrozpouštědlový dvousložkový základní lak 
(X-LIGHT BASE 2K) i jednosložkový vrchní lak na bázi vody 
(X-LIGHT COAT) jsou strojově vytvrzovány UV zářením 
(PALLMANN X-LIGHT MOBIL s vlastním pojezdem). 

Při této akci byly k dispozici tři stroje pro UV vytvrzování. 
V prvním kroku byl celoplošně nanesen velurovým válečkem 
dvousložkový základní lak X-LIGHT BASE 2K a ihned 
poté následovalo vytvrzení pomocí UV stroje. Vytvrzený 
základní lak byl následně přebroušen mřížkou s důkladným 
vysátím podlahy. Bezprostředně poté byla válečkem pro 
vodní laky aplikována do kříže první vrstva vrchního laku 
X-LIGHT COAT v polomatné verzi. Následovala tříhodinová 
technologická přestávka. Poté přišly ke slovu opět stroje 
PALLMANN X-LIGHT MOBIL, a to v nepatrně rychlejším 
režimu než tomu bylo v případě vytvrzování laku základního. 
Vytvrzená první vrstva vrchního laku již nebyla broušena, 
ale byla rovnou připravena pro naválečkování druhé 
vrchní, resp. celkově třetí vrstvy laku s UV vytvrzením.  
 
Díky technologii lakování dřevěných podlah PALLMANN 
X-LIGHT SYSTEM mohla kavárna již sobotního rána 23. 
ledna 2016 přivítat hotelové hosty i návštěvníky z ulice  
k chutnému snídaňovému menu. 

Opětovné zahájení plného provozu kavárny během 
necelého týdne bez jakéhokoliv omezení, by při použití 
tradičních parketových laků bylo „přání z říše snů“. 
PALLMANN X-LIGHT SYSTEM a truhláři DŘEVOVÝROBY 
PODZIMEK dokázali změnit tento „sen“ v realitu! 

Interiéry Hotelu Imperial

Jak jsme uvedli v úvodu, čas je fenomén dnešní doby a čas 
jsou také peníze. Díky aplikaci PALLMANN X-LIGHT SYSTEM 
získáme úspory i v prodloužení životnosti nalakované 
podlahy a to přibližně dvaapůlkrát ve srovnání s dřevěnými 
podlahami lakovanými běžnými laky. Další úsporou, a to ne 
bezvýznamnou, je úspora spočívající ve velmi  jednoduché 
údržbě nalakované plochy. Není nutné ošetřování 
speciálními prostředky, pouze stačí běžné čištění výrobkem 
PALLMANN CLEAN v závislosti na intenzitě znečištění. 

František Petrásek, ředitel společnosti

Hotel Imperial
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Ukázka použití technologie PALLMANN X-LIGHT SYSTEM v Hotelu Imperial

HI- MACS
Stomatologická klinika, Bratislava

Se začátkem letošního roku je spojena zakázka, která se 
realizuje a blíží ke zdárnému konci pro našeho významného 

R.A.P. plast
A další naše finišující zakázka je pro firmu R.A.P. plast, pro 

kterou vyrábíme dvacetpět sestav oplášťování informačních 
panelů, které jsou pro investora do Rakouska.

Radek Zuda, vedoucí výroby a obchodu HI-MACS

Od dubna došlo k významné  změně  na pozici vedoucího 
výroby a obchodu HI-MACS, kdy od společnosti Dřevovýroba 
Podzimek odešel  Bc. Libor Vítek a na jeho místo nastoupil  
pan Radek Zuda, kterému  přejeme spoustu zajímavé práce  
a spokojených zákazníků, kteří se budou rádi vracet.

Tým Dřevovýroby

Interiér ordinace

investora v Bratislavě. Konkrétně se jedná o tři ordinace, 
ambulanci a recepci s vyfrézovaným logem kliniky, které 
zapadají do původního zrekonstruovaného interiéru 
a celkovému vzhledu naše práce dodává moderní vzhled. 
Jsme moc rádi, že se naše dobře odvedená práce líbila i další 
firmě, která realizovala vybavení kliniky a jednáme o další 
spolupráci. 
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Novinky HI-MACS®  2016
Pro rok 2016 připravil výrobce materiálu LG HI-

MACS®  novou kolekci s názvem LUCIA.
Tři z nově nabízených barev, Ice Queen, Shadow Queen 

a Star Queen, navrhl speciálně pro LG Hausys světoznámý 
holandský designér Marcel Wanders. Zbývající dvě 
barvy, Lentil a Red Quinoa, citlivě doplňují Marcelovu 
kolekci Tón v tónu.

Kolekce je zaměřena na přírodní barvy, tlumené tóny 
a přesto výrazné struktury, které jistě najdou uplatnění 
v nových zakázkách. První ohlasy jsou velmi dobré, 
architektům a designerům se vzory líbí, snad se brzy 
dočkáme i prvních objednávek.

Ve dnech 12.–16.dubna proběhla v italském Milánu 
již tradiční oslava designu – výstava Milan Design 
Week. LG Hausys – výrobce materiálu HI-MACS®  – 
nazval tentokrát expozici Collaboration Elements  – tato 
prostorová kreace  měla předvést  výsledky spolupráce 
několika světoznámých designérů, kteří se v uplynulých 
letech podíleli na vývoji nových vzorů a barev. Věříme, že 
tento neobvyklý koncept zaujme a přivede nové zájemce 
o produkty z materiálu HI-MACS® 

 
Renata Kotálová, ředitelka Polytrade

Vánoční posezení
V pátek 18. prosince 2015 se sešli všichni zaměstnanci 

na vánočním posezení, aby zhodnotili uplynulý rok. 
Toto setkání probíhalo podobně jako každý rok. Nejprve 
uplynulý rok zhodnotil ředitel Martin Podzimek, poté 
Jiří Kotrba. Než dostal slovo šéf Josef Podzimek, dovolili 
jsme si za nás za všechny popřát Martinu Podzimkovi  
k jeho padesátinám. Vyrobili jsme mu poschoďový „pivní 
dort“, kde měl i svoji vlastní šarži piva – Podzimkovu 
padesátku. Na zdraví našeho pana ředitele jsme si 
tentokrát výjimečně připili pravým francouzským 
šampaňským. Pak následovaly jednotlivé prezentace 
všech firem seskupení Podzimek. Vzhledem k tomu, že se 
program neúměrně protahoval, tak jsme raději zařadili 
tradiční sváteční oběd – řízek s bramborovým salátem. 
Po dobrém obědě jsme pokračovali v programu. Vyhlásili 
jsme výsledky ankety o nejlepšího pracovníka ve firmě 
Podzimek a synové. V dělnické profesi zvítězil Jiří Šplinar 
st. ze střediska elekro, na druhém místě se umístil 
Bohumil Píša z dopravy a o třetí místo se podělili Karel 
Obrdlík ze stř. 210 a Pavel Koehler ze stř. 220. V technické 
kategorii se na prvním místě umístil Ing. Zdeněk Novotný 
a na druhém a třetím místě se stejným počtem hlasů se 
umístili Ing. Stanislava Malá a Tomáš Pěnička. Všichni 
ohodnocení jsou ze střediska hlavní stavební výroby 
Třešť. To byl poslední oficiální bod našeho zasedání  
a všichni přítomní včetně našich bývalých zaměstnanců 
se mohli bavit dle svého. K dispozici byl rautový stůl 
od firmy pana Marečka, firemní tombola, výjimečně  
i výstava fotografii našeho oslavence Martina Podzimka, 
Podzimkův vánoční bar a hudební produkce k poslechu 
i k tanci. Přítomní se mohli bavit do pozdních večerních 
hodin a věříme, že si celý den i večer užili. 

Dana Koubová

Expozice HI-MACS

Ocenění v kategorii nejlepší pracovník v dělnické profesi

Ocenění v kategorii nejlepší pracovník v technické profesi
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V páteční dubnový večer se sešli hosté čtyř stavebních 
firem již pošesté, aby si užili večer plný hudby, tance  
a společenské zábavy. Sál domu kultury v Jihlavě byl plný 
přátel, obchodních partnerů, zaměstnanců a dalších hostů. 
K tanci hrál již tradičně orchestr Petra Píši Zatrestband. 
Hlavním hostem večera byl Ondřej Hejma a skupina Žlutý 
pes. Taneční večer se opět vydařil a těšíme se na sedmé 
setkání stavařů a jejich přátel opět za rok.

Naše podniková právnička Milada Kusáková mezi oceněnými

15. dubna 2016, Praha – UPP ČR
Známe čerstvé nositele ocenění Podnikový právník 

2016. Na slavnostním večeru byli vyhlášení vítězové 
sedmi tradičních kategorií. Prestižní akce organizovaná 
Unií podnikových právníků ČR se konala už popáté.

Ocenění v kategorii Samostatný podnikový právník 
připadlo Miladě Kusákové z Podzimek&Synové, s.r.o.

TANEC STAVAŘů 2016

Představujeme  
Podnikové právníky 2016
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Historie, zajímavosti a humor (7)

Žít ve vzpomínkách 
znamená žít dvakrát.
    Martialis

JE NÁM 120 LET
V letošním roce 2016 budeme slavit založení 

našich FIREM PODZIMEK. Budu se tomuto tématu 
věnovat celý letošní rok na stránkách našeho 
firemního časopisu. Ale dnešní povídání věnuji, 
menším výročí, ale pro novodobou činnost také 
velmi důležitým.

PRÁVĚ PŘED 20 LETY 
začal pravidelně vycházet náš firemní časopis 

PODZIMEK. Pravda, první zkušební číslo vyšlo 
již v prosinci 1995, ale teprve od roku 1996 
tento časopis vychází pravidelně. Rozhodl jsem 
se proto zalistovat ve všech číslech a prožít 
s Vámi těch našich posledních dvacet let.

Musím přiznat, že v mé hlavě se střídala 
nostalgie, radost, hrdost i odhodlaní pokračovat 
v naší společné práci, ale i společného života. Je 
nám mezi Vámi pěkně. Avšak začneme od začátku.
Nejdříve o celkové vizáži časopisu, kterou 

každý čtenář vnímá napoprvé. Začali jsme skromně 
v černobílém, ne vždy v kvalitním provedení.

V roce 1998 jsme opět změnily grafiku titulku, 
snad k lepšímu, ale ztratili jsme prostor pro 
moudré aforizmy.

Ale již číslo 4 v prosinci 1996, mělo novou vizáž 
s využitím typového písma loga firmy Podzimek 
a synové s nesmělou barevností první stránky.

Teprve v čísle 6 jsme využili volný prostor 
v názvu časopisu k umístění výstižného motta.

Pak jsme se zklidnili a věnovali se více obsahu 
než obalu. Avšak v roce 110. výročí založení naší 
firmy a 10 let po založení firemního časopisu 
jsme se opět nadechli, požádali jsme významného 
grafika Aleše Najbrta o návrh obálky a rozhodli 
jsme se, že dále bude náš časopis celý barevný.  
A tak vycházíme již deset let a věřím, že u toho 
zůstane i nadále.

Tak to byla vizáž našeho časopisu a teď 
k jeho obsahu. Vůbec první číslo uváděl ředitel 
společnosti Jan Podzimek. Jeho slova platí 
dodnes:
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Poslední číslo 70 v prosinci 2015 uváděl ředitel 
společnosti Martin Podzimek. Je až neuvěřitelné 
kam jsme se po dvaceti letech posunuli, ale 
myšlení a krédo našich firem je stále stejné.

A znovu 100 nejlepších
Zdá se to neuvěřitelné, ale koncem listopadu jsem 

byl na Pražském hradě, tak jako táta v minulém 
roce, převzít ocenění. V minulosti se firma Podzimek  
a synové vždy umístila ve specializované „sekci“ stavba  
a doprava. Nyní jsme se umístili na 83 místě mezi 
všemi firmami ve všech oborech podnikání.

To je neuvěřitelné, téměř opojné, ale, ale pozor, může 
to být také toxické. Neuspokojme se, nezastavujme se  
a nekoukejme pouze zpět. Důležité je koukat se 
dopředu a přibližovat se k cíli. A tím je co: zdravá 
firma, která bude dobrým zázemím pro všechny 
naše spolupracovníky na dlouhou dobu. A ještě něco, 
umístění firmy Podzimek a synové je třeba chápat jako 
ohodnocení práce všech firem seskupení Podzimek.

Martin Podzimek

Co vybrat lepšího na závěr této krátké procházky 
po životě v našich firmách. Snad jenom opravdu 
a upřímné poděkování Daně Koubové bez jejiž 
trpělivosti by náš časopis asi 20 let nevydržel. 
Avšak nejenom prací živ je člověk a proto, 

že toto číslo 71 vyjde k našim oslavám na  
„Třešňovce“, provedu Vás touto naší ojedinělou 
akcí od jejího vzniku do dnes.

20 LET TŘEŠŇOVKY
První informace o této velmi zdařilé akci 

pro všechny naše zaměstnance a jejich rodinné 
příslušníky, kterou inicioval Martin Podzimek. 
V roce 1996 byla velmi skromná. Uvádím ji 
v originále, ačkoliv již vlastníme celou řadu 
barevných fotografií.

Druhý ročník Třešňovky popsala redaktorka 
časopisu Dana Koubová již podrobněji.

Sešli jsme se stejně jako minulý rok v hojném 
počtu. Vloni jsme slavili stoleté výročí firmy. 
Letos jsme všichni společně popřáli našemu 
šéfovi, který právě v těchto dnech slavil 
významné životní jubileum. Předali jsme mu 
neobvyklý dárek – maketu balónu s věrnou 
kopii šéfa na palubě jako vzpomínku na letecké 
začátky v balóně, při přeletu nad Třeští v říjnu 
loňského roku. Figurku s košem vyřezal třešťský 
betlémář Metoděj Roháček.
V roce narození Josefa Podzimka jeho 

otec z radosti zasadil právě na Třešňovce 
(která byla takto později pojmenována) 365 
třešní. A aby tato tradice byla udržována  
a obnovována, náš šéf jeden suchý strom pokácel 
a jeho synové Jan a Martin, vysadili každý jeden 
nový stromek jako symbol pokračování tradice 
firmy.
Co dodat na závěr: „Ať žije Třešňovka, a za rok 

nashledanou“

Přeskočím 10 let a uveřejním dvě fotky z našeho 
časopisu č. 45/2007, které účastníkům tehdejší 
Třešňovky připomenou celou atmosféru.

Tradiční posezení na Třešňovce se tento rok 
konalo již podvanácté. Letošní posezení bylo to 
výjimečnější a slavnostnější, protože šéf slavil 
v těchto dnech své sedmdesáté narozeniny.
Hosty čekalo opravdu nečekané překvapení.  

A tím byl přílet vrtulníku. Když šéf sestoupil 
na zem, losovali se další šťastlivci, kteří se 
mohli proletět vrtulníkem nad Třeští. 

Šéf na Třešňovce 1997

Třešňovka 1996 - Hanka a Martin Podzimkovi
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7

V těchto týdnech dokončujeme největší letošní zakázku
Park Holiday Benice - hotelový a rekreační areál. Zde jsme
realizovali dodávku a montáž nejrůznějších druhů masivních
dřevěných podlah (teak, jasan, jatoba, dub, smrk), včetně
spec iá ln í  sk l adby  dubové  pod lahy  ve  vs tupn í  ha l e
v kombinaci s ocelovou pásovinou. Dále obklady stěn
a stropů masivními dřevěnými palubkami, např. v restauraci
byla použita dřevina cedr, ve veřejných prostorách dub
v kombinaci  s  nerezovými vruty a černým lakovaným
ocelovým plechem, dřevěná samonosná schodiště, dřevěné
obklady schodišť a nejrůznější doplňky interiéru.

Nosnou část této zakázky tvoří dodávka a montáž nábytku
a zařízení interiéru, jako např. dýhovaného nábytku do 47
hotelových pokojů, restaurací, barů, recepce, interiérové
prvky do bowling baru, obklady stěn dýhovanými deskami
(olše) v řádu několika stovek m2, často v kombinaci se
zámečnickými pracemi a výrobky, jejichž „základem“ byla
většinou ocel. Tento rekreační areál bude slavnostně otevřen
26. září a my doufáme, že práce kterou jsme zde odvedli
bude sloužit plné spokojenosti všech hostů.

Další významnou zakázkou je realizace dřevěných podlah
(pos t a r šené  dubové  pa lubky  s  povrchovou  úpravou
tónovaným o le j em)  o  rozsahu  něko l ika  s tovek  m 2

v rekonstruovaném hotelu Neruda v Praze pod Pražským
Hradem. Vzhledem k tomu že se jedná o rekonstrukci
starého domu, není práce v tomto objektu právě jednoduchá
a nese s sebou mnoho komplikací.

Na podzim tohoto roku nás čeká ještě mnoho práce
a zakázek, z nichž mezi nejzajímavější patří bytový dům
Ocellot a Gothardská. Zde budeme pokládat několik tisíc
metrů čtverečních celomasívních dřevěných podlah.

Ke zdárnému konci se blíží dokončení naší vzorkovny
a  kance lá ř í  v  P raze  na  Pankrác i ,  kde  budujeme
reprezentat ivní  zázemí pro podporu našich obchodů.
Rekonstrukce by měla být dokončena za několik týdnů.

Doš lo  k  očekávanému pos í l en í  rea l i začn ího  t ýmu
Dřevovýroby. V červenci nastoupil nový technik pan Jiří
Kotmel. Především pro zakázky v oblasti Prahy.

TŘEŠŇOVKA
Tradiční posezení na Třešňovce se tento rok konalo

již podvanácté. Letošní posezení bylo o to výjimečnější
a slavnostnější, protože šéf slavil v těchto dnech své
sedmdesáté narozeniny. Hlavní organizátoř i Vláďa
Štorek, František Sedláček a Rosťa Fous s dalšími
pomocníky připravili pro hosty opravdu bohatý výběr
občerstvení.

První výjezdní zasedání u firmy
Dřevovýroba Podzimek s.r.o.

Ve dnech 7 - 8. 6. 2007 proběhlo u naší f irmy historicky
první výjezdní zasedání a to v krásném prostředí na břehu
Slapské přehrady ve vojenské zotavovně Měřín.

Úkolem tohoto zasedání byla nejen velká porada vedení
společnosti, ale také zároveň odpočinek při společenských
akcích jako je např. bowling, kroket, petanque a návštěva
vodního centra. To vše přímo v areálu rekreačního střediska.

Ve dvou dnech, které jsme zde strávili jsme zhodnotili
dosavadní chod firmy. Dále jsme si stanovili nové strategické
cíle tak abychom vedli společnost stále kupředu a hlavně
správným směrem.

Toto  vý j ezdn í  zasedán í  by lo  v šemi  zúčas tněnými
hodnoceno velice kladně a zároveň jsme si uvědomili, že
komunikace mezi námi nemusí být vždy jen o „dřevě
a lepidle“. Již v tuto chvíli se těšíme na příští výjezdní
zasedání a doufám, že v těchto šlépějích budeme pokračovat
i nadále.

Petr Beránek
obchodní manager, Dřevovýroba Podzimek s.r.o.
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Informaci o patnácté Třešňovce uveřejním v původní verzi.

Třešňovka 2010

Letošní jubilejní patnáctá Třešňovka se uskutečnila 
první červnové páteční odpoledne. Po dlouhé době dešťů  
a neuvěřitelně chladného počasí, jsme se tento pátek dočkali 
sluníčka a pěkného počasí. Tentokrát organizátoři nenechali 
nic náhodě a pro hosty byly zajištěny prostorné stany, které 
chránily nejen proti slunci, ale především proti případnému 
dešti či větru. Nejprve jsme poblahopřáli našemu šéfovi 
k jeho narozeninám. Nechyběl narozeninový dort, tentokrát 
s motivem nejvyšší budovy na světě, která se nachází  
v Dubaji, kterou před nedávnem navštívil. Kromě dalších dárků 
dostal ještě jeden dort v podobě vodního koridoru Dunaj – 
Odra – Labe. Zábava a setkání probíhalo stejně jako každý rok. 
František Sedláček zajistil spolu s řezníky výborné pohoštění. 
Grilovaný bůček, krkovičku, výborné klobásy z dílny místního 

řezníka pana Marečka. Ten byl jedním z hudebníků, kteří 
nám zpříjemnili posezení na Třešňovce. Akce se vydařila  
a poslední hosté se kolem půlnoci trousili domů. Velké 
díky patří všem organizátorům – Vláďovi, Rosťovi, Alešovi  
a dalším pracovitým ručičkám (klukům z dopravy a ostatním), 
bez kterých by to nešlo. Takže se těšíme příští rok na shledání.

Na závěr připomenu loňskou dvacátou Třešňovku 
slovy naší redaktorky Dany Koubové z časopisu 
č. 69/2015

Poslední pátek v květnu se uskutečnilo 
oblíbené setkání na Třešňovce. Letos Třešňovka 
slavila své kulaté narozeniny. Někteří z nás 
toto mimořádné setkání našich spolupracovníků 
i jejich rodinných příslušníků zažili již 
dvacetkrát. Jako vždy se sešli zaměstnanci 
napříč všemi firmami Podzimek. Oslavenec – šéf, 

dostal spoustu pěkných dárků včetně tradičního 
dortu s motivem Třešňovky. Třešňovky proto, 
neboť zde bylo dosázeno desítky nových třešní 
a višní, takže se do budoucna můžeme těšit na 
bohatou úrodu. Tu zpracujeme a budeme mít pro 
naše obchodní partnery nevšední dárek v podobě 
domácí třešňovice či višňovice. Bylo to jako vždy 
příjemné setkání. Děkujeme vedení společnosti 
za podporu a těšíme se zase za rok na viděnou…
   

VÁŠ JOSEF PODZIMEK



|   20

PERSONÁLNÍ KOUTEK
K firmě Podzimek a synové nastoupili:
Polák Petr Ing.  stř. 501
Sabol Daniel, Zásměta Vít stř. 231

Z firmy Podzimek a synové odešli:
Turek Jiří  stř. 220
Pokorný Tomáš  stř. 230

Do Strojíren Podzimek přišli:
Brabenec Pavel, Pospíchal František

Ze Strojíren Podzimek odešel: Novák Milan

Do firmy Dřevovýroba Podzimek přišli:
Novák Martin, Zuda Radek

Z firmy Dřevovýroba Podzimek odešli: 
Houček Jiří, Červenka Josef, Vítek Libor Bc. 
Životní jubilea 
v Seskupení firem Podzimek oslaví:
Ve firmě Podzimek a synové:
20 let  4. 6. Vetyška David stř. 101
 11.7. Lojka Filip stř. 101
25 let 7. 9. Dušek Milan stř. 210
30 let 1. 6. Novotný Zdeněk Ing., stř. 210
 15. 7. Polák Petr Ing. stř. 501
35 let 31. 5. Hrubý Karel stř. 501
40 let 18. 8. Zemanová Žaneta stř. 601
50 let 8. 7. Vítek Miloš stř. 210
 15. 7. Kostomlatský Petr Ing. stř. 220
 27. 7. Kozina Pavel stř. 210
55 let 4. 5. Fous Rostislav stř. 261
60 let 18. 7. Horký Josef stř. 220
75 let 7. 8. Trojan František stř. 261

Ve Strojírnách Podzimek
20 let 27. 6. Šebesta Daniel 
55 let 27. 4. Teplý František

Ve firmě Dřevovýroba Podzimek:
25 let 14. 6. Hána Lukáš
30 let 25. 6. Novák Martin
  16. 9. Dvořáková Veronika
45 let 24. 7. Kučerová Ludmila

Ve firmě Polytrade Ce:
60 let 28. 6. Wolf Martin Ing..

Redakce: Dana Koubová Jazyková korektura: Dr. Jan Mazáč

Dne 31. března 2016 zemřel 
náš dlouholetý zaměstna-
nec pan Vlastislav Kujaník 
ve věku 61 let. Na stře-
disku elektro pracoval od  
1. 9. 1970, tedy téměř 46 let, 
jako elektrikář. Byl to skvě-
lý odborník, obětavý kole-
ga, pohodový člověk, který 
bude kolektivu ve středisku 
elektro chybět. „Jak skromně 
žil, tak také zemřel“ – tento 
verš na smutečním oznámení 
přesně vystihuje jeho život. 
Čest jeho památce!

I. ročník firemního turnaje 
Dřevovýroby v bowlingu 

Návštěva Horáckého divadla
Začátkem dubna jsme společně shlédli představení Někdo 

to rád horké v Horáckém divadle v Jihlavě. Zúčastnili jsme 
se v hojném počtu, zaplnili jsme první dvě řady divadla. 
Děkujeme firmě za podporu, za pěkný kulturní zážitek  
a těšíme se někdy na další návštěvu divadla.

Dana Koubová

BLAHOPŘÁNÍ
Srdečně gratulujeme naší kolegyni Ing. Lence 

Neshybové z obchodního oddělení v Třešti, která 
vstoupila dne 23. dubna 2016 do manželství s Jiřím 
Rychlým. Novomanželům přejeme do společného života 
hodně štěstí, lásky a pohody.

Páteční odpoledne 19. února 2016 jsme uspořádali pro 
všechny zaměstnance Dřevovýroby naší první akci – turnaj 
v bowlingu. Turnaje se zúčastnila většina zaměstnanců, boj  
o poháry byl napjatý až do posledního hodu. Z vítězství se 
tak mohl radovat Martin Pivoňka, v těsném závěsu z druhého 
místa pak Veronika Dvořáková a z krásného třetího místa 
František Petrásek. Po turnaji jsme se ještě dobře pobavili 
až do večerních hodin.

Chtěli bychom poděkovat ing. Martinu Podzimkovi za 
finanční podporu.

Jana Forstová

Vítězové bowlingového turnaje

Mikolášská besídka v režii Třešťských loutkařů


