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Doba „koronavirová“
Název své úvahy jsem volil tak, aby vystihl to, co tuto 

dobu v současné době nejvíce charakterizuje. Myslím, že 
tato doba je důležitým milníkem každého z nás i našich 
firem, ale i celé společnosti a celého světa. Tentokrát je 
ovlivněn celý svět a to něčím, co většina z nás ani neviděla, 
tedy Koronavirem Covid 19.

Zjistili jsme, jak je celý vět propojený a lidstvo zranitelné. 
Všichni jsme nuceni nosit roušky, máme omezen pohyb 
včetně cest do zahraničí, nemáme se stýkat atd. Nastala 
omezení, na která již nejsme zvyklí a žijeme ve strachu. To 
se nám již delší dobu nestalo. Každý tuto situaci vnímá jinak.

Každý je jiný a je v jiné situaci, a to jak každý sám, 
tak i jeho rodina a nejbližší. Každý má své strachy, 
svoji motivaci či jinou odolnost vůči informacím, které 
přicházejí v míře nebývalé a troufnu si říci, že přehnané. 
Ale je jisté, že toto období musíme přečkat a optimálně 
v dobré náladě.

Naučili jsme se využít čas jinak:

• učíme se také pracovat z domu
• hovoříme se svými nejbližšími
• trávíme více času v přírodě a na zahrádkách
• čteme si
• hrajeme karty či společenské hry

Více jsme přemýšleli o věcech důležitých a lidech 
blízkých. Myslím, že tato doba má i své dobré stránky.
Donutila nás zamyslet se nad tím, co je pro nás důležité. 
Zamysleli jsme se nad tím, jak ochránit své blízké. Většina 
z nás také strávila více času doma se svými nejbližšími. 
Těm, kteří mají doma ještě děti školou povinné, přibyla 
nutnost domácí výuky. Pravděpodobně si uvědomili, 
že pomoc školy ve výuce dětí je velká. Někteří se třeba 
naučili péct chleba nebo se začali procházet a dojídat 
zásoby potravin ve spíži atd. Zamysleli jsme se také jako 
společnost nad tím, kdo je nejzranitelnější a těmto jsme 
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Vánoční projev – Třešť 2019
Dobrý den dámy a pánové, vážení spolupracovníci ze 

všech firem seskupení Podzimek. Vítám i naše bývalé 
spolupracovníky, kteří jsou již na zaslouženém odpočinku. 
Vítám i své rodiče. Vítám vás všechny. Jak je již v posledních 
letech zvykem, scházíme se zde na tomto místě v Třešti, 
abychom zrekapitulovali právě končící kalendářní rok 
a přichystali se na vánoční svátky a příchod roku nového.

Tak teď trochu toho ohlédnutí. Tento rok se hodně 
vzpomínalo. Vzpomínalo se na 17. listopad 1989 a dny 
následující. Byly to dny neuvěřitelně dynamické a já osobně 
jsem je prožíval ve čtvrtém ročníku na vysoké škole. Tedy 
přibližně ve stejném věku a ve stejné škole, kde je nyní 
můj syn Tonda. Zkusím vám tedy ze svého pohledu rychle 
zrekapitulovat, jaké změny jsem prožíval za oněch 30 let já.

17. listopadu, to byl pátek, jsem byl se svojí holkou, nyní 
manželkou, na naší chalupě na jmelí, které jsme prodávali 
opakovaně na Havelském tržišti. A tak již přibližně od 15 
let jsem tam sbíral první obchodní zkušenosti. Byli jsme na 
chalupě a poslouchali „štvavé vysílání“ - Hlas Ameriky. Na 
Národní třídě jsem nebyl, neboť to byla akce organizovaná 
Socialistickým svazem mládeže a to se mě ani Veroniky 
netýkalo.

Ale v pondělí už jsem se blížil k ČVUT fakultě stavební, 
pevně rozhodnut postavit se do čela revoluce. Ale tak se 

nestalo, protože tam již třímali v ruce mikrofon ti spolužáci, 
s kterými jsem několik let vedl diskuse na téma, proč jsou 
v SSM a proč vstupují do KSČ. No nevadí, řekl jsem si a šel 
do výpočetního střediska tisknout letáky. Pak jsem byl na 
každé demonstraci. Sledoval den co den vývoj až k 29. 12., 
kdy k překvapení všech Federální shromáždění zvolilo 
prezidentem Václava Havla. Pak jsme ještě dělali revoluci na 
vysokých školách a všude jinde. Byly první svobodné volby. 
Začaly se přijímat nové zákony a mezi nimi byl i zákon 
o malé privatizaci, pak velké privatizaci a zákon o nápravě 
některých majetkových křivd.

Poprvé jsem zaregistroval slovo restituce. Babička odkudsi 
vytáhla starý kufr plný dokumentů a poprvé v mém životě 
jsme začali mluvit o majetcích, které naše rodina v minulosti 
měla a o které přišla. Kufr byl plný výpisů z pozemkových 
knih, znárodňovacích dekretů, dědictví a odmítnutí dědictví 
a vůbec nepřehlednou hromadou dokumentů, které jsem se 
snažil prozkoumat, setřídit a pochopit. Babička se snažila 
vzpomenout a přidat mi pár informací, někdy jí to šlo 
a někdy méně.

Začali jsme vše objíždět a poprvé jsme jeli na pozvání 
ředitele Okresního stavebního podniku, jak se naše stavební 
firma po znárodnění jmenovala, do Třeště. Zákony již 
byly na světě, táta již podnikal a brácha byl v Americe na 
zkušené. No, tak co dělat? Kamarád skaut JUDr. Otta Motejl 
nám doporučil kolegu, a tak jsem s ním začal restituovat. 
Nejdřív domy, pak stavební podnik a nakonec strojírny.

začali pomáhat. Došli jsme k názoru, že v šití roušek jsme 
možná nejlepší na světě (poslali jsme těm potřebným 
prostřednictvím Charity 1000 ušitých roušek).

 
• Zjistili jsme jaké máme finanční rezervy a to 
 jak  ve firmách, tak každý v rodinném rozpočtu. Zjistili 
 jsme, že závislost na dovozu některých výrobků ze 
 zahraničí není dobrá. Závislost na Číně je katastrofická. 
• Naše jednotlivé firmy nejsou ve stejné situaci, ale 
 snažíme se udržet všechny naše zaměstnance a zachovat  
 mzdu v podobné výši jako v dobách „normálních“ 
• To není jednoduchý úkol, ale zatím se nám to daří. 
•  Není však vyloučené, spíše je jisté, že následky budou 
 pro naše firmy horší až po ukončení karanténích opatření. 
•  Navrácení do normálu bude dlouhé a bolestivé.

Nechci strašit a nechci ani vymýšlet, co může přijít. 
Důležité je, abychom se semkli a táhli jedním směrem. 
Jedině tak se nám podaří nelehké období překonat. 
V jednotě je totiž síla, to se ví. Následky léčby můžou být 
totiž horší, než-li léčba sama. Ekonomické důsledky budou 
celosvětově velké a navrácení do normálu bude dlouhé 
a bolestivé. Přesto se domnívám, že máme k návratu 
dobré předpoklady. I proto, že jsme se fakticky nezastavili 
a výroba ve všech firmách nás podržela, máme na co 
navazovat a nemusíme vše rozjíždět ze stavu zabrždění. 
Jsme jen přibrždění a přidušení. Každopádně výrobě ve 
všech firmách, ale i všem ostatním, kteří pomáhali, jak 
z kanceláří, tak z home office, patří velké díky. Věřím, 
že i práce obchodních oddělení přinese své ovoce a nové 
zakázky.

Vláda sice usilovně pracuje na EED (extremní 
ekonomické destrukce), ale určitě nemůžeme očekávat 
od státu výraznou pomoc. Je to na nás! Je jaro a všude 
okolo nás vše rozkvétá a objevuje se nový život. To je 
krása a dobrý vzor pro nás, pojďme firmy rozjet a dát jim 

další život. Následky na psychiku každého z nás a také 
ekonomické následky jsou možná horší nežli zdravotní 
problémy. Vraťme se tedy k běžnému způsobu práce 
a života a dělejme si navzájem radost. Jsme na jedné lodi 
a plujeme dál.

Přeji všem hodně zdraví a štěstí

Ke své úvaze ještě připojuji úvahu Karla Čapka z roku 
1931, kdy se zamýšlel nad chřipkou. Svoji úvahu psal cca 
10 let po tzv. španělské chřipce, kdy zemřelo v letech 
1918 - 1920 padesát až sto milionů lidí.

Karel Čapek o chřipce...
1. Jakmile poznáte, že vám je tak nějak divně, a jakmile na 
sobě zjistíte horečku, zůstaňte doma a vlezte do postele, 
ale hlavně nechoďte mezi lidi a nedýchejte jim pod nos, 
hekajíce a bědujíce, že máte chřipku. Každý, kdo si svým 
bližním naříká, že má chřipku, zaslouží jednu do zad, 
ne proto, že je vůbec protiva, ale proto, že chřipku nebo 
rýmu roznáší.
2. Když už marodíte, vemte si dobrou knížku a čtěte, 
abyste aspoň nestonali nadarmo.
3. Posléze neříkejte každé rýmě, kašli, angíně, katarům, 
bolení hlavy a jiným svízelům, že je to chřipka. Zbytečně jí 
tím děláte reklamu a ztěžujete život všem hypochondrům, 
kteří náhodou ještě kašel nebo rýmu nemají a bojí se skoro 
dýchat, aby nevdechli nějakého toto Pfeifferova bacila 
nebo jaký neřád. Čím míň se bude o chřipce povídat, tím 
dřív přejde – už z nedostatku veřejného zájmu.

Karel Čapek, Lidové noviny 29. 1. 1931

Martin Podzimek
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Zde v Třešti jsem nastoupil v roce 1991 jako asistent 
stavbyvedoucího, pak jsem dělal asistenta ředitele státního 
podniku a od té doby jsem stále zde. Mezitím se vrátil brácha 
z Ameriky a jako starší a zkušenější začal firmu řídit. Zažili 
jsme nedostatek práce na začátku, velké ztráty, odchod 
možná dvou třetin techniků, příchod nových mladých 
techniků, jako byl například Martin Urbánek, což je nyní již 
dlouholetý výrobní ředitel našeho nejlepšího střediska. Čas 
stále běžel.

Následně jsme firmu konsolidovali a od té doby se snažíme 
ji stále zlepšovat. Po privatizaci strojíren nastoupil na místo 
ředitele Jirka Kotrba a je zde s námi stále.

Pak jsem zřizoval pražské středisko a jedním z prvních 
techniků byl Pavel Lindner a je s námi stále. A čas stále 
běžel jak o závod. Zažívali jsme úspěchy i prohry.

Táta na mne a bráchu mimo povinností stále převáděl 
i majetek.Dodnes mám pocit, že to bylo více povinností 
a odpovědnosti než majetku, ale bylo to fajn. Bylo to vždy 
strašně zajímavé a byla to i krásná spolupráce s našimi 
spolupracovníky. Mnozí z vás tu celou dobu s námi prožívali, 
a tak víte, o čem mluvím.

Pak nastal průšvih, brácha se v roce 2007 zabil na lyžích 
a v té době byl již většinovým vlastníkem největší, a to 
stavební firmy. A vy jste nás podpořili. Tedy mě jste podpořili, 
myslím, že snad nikdo neodešel a všichni pomáhali. Hodně 
rychlá doba. Pro mne velmi tvrdá, ale s dobrým koncem. V té 
době jsme měli i problém s nespravedlivým útokem na firmu 
prostřednictvím insolvenčního zákona, byla krize roku 
2008 a aby toho nebylo málo, má dcera měla Hodgkinovu 
nemoc, což je forma rakoviny. Nic moc…, ale díky pomoci 
všech našich spolupracovníků, tedy díky mnoha z vás 
a díky soudržnosti celé naší rodiny jsme tuto nelehkou dobu 
přežili. A zde musím říci, že možná nejtěžší to bylo pro moji 
manželku Veroniku, neboť já jsem držel hlavně firmu a ona 
bojovala s těžkou nemocí naší dcery částečně i za mne.

A co dál? Musel se v rámci rodiny znovu přeskupit majetek, 
majetkově se vypořádat s rodinou mého bráchy a přitom 
všem stále stavět. Díky pomoci celého okolí a velkorysosti 
táty, mámy, ale i rodiny bráchy, jsme i tyto zkoušky přečkali. 
Jak jistě sledujete, bylo to již několikáté předání majetku 
a vy jste stále s námi. Od té doby jsme zase zažili mnoho 
staveb, mnoho úspěchů i neúspěchů. Ale věřím, že se stále 
zlepšujeme.

V mezidobí jsme ještě zrekonstruovali truhlárnu a založili 
firmu Dřevovýroba Podzimek. Zde se specializujeme hlavně na 
repliky starých parketových podlah a výrobu špaletových oken.

Strojírny stále rozvíjejí svou tradiční výrobu strojů pro 
štěrkovny a pískovny a stále, již od privatizace, se zlepšují 
ve výrobě konstrukcí pro vodní stavby.

Mezitím táta ve spolupráci se svými spolupracovníky 
stále dělal konstrukce na vodě, tedy vodní elektrárny, lodě, 
čistící stroje a mnoho dalšího. Také jsme zřídili a dlouho 
provozovali vzorkovnu stavebních materiálů pod názvem 
Dům a byt. Postavili jsme a dodnes také provozujeme věž ve 
věži Jindřišské.

Bylo toho opravdu hodně. Něco se povedlo více a něco 
méně. Obchodovali jsme i s exotickým dřevem a měli 
i velkoobchod. Měli jsme a máme i jiné firmy, ale ty jsou 
buď developerské nebo tak nějak podpůrné. No, již nechci 
moc vzpomínat, myslím, že toho co jsme spolu zažili, bylo 
za těch 30 let od sametové revoluce opravdu hodně a my se 
stále učíme a jak doufám, tak se stále zlepšujeme. To je totiž 
nezbytné. Myslím, že největší změnu ve firmách a v mém 
chápání podnikání mohu charakterizovat asi takto: Dříve 
pracovali zaměstnanci pro firmu a nyní pracuje firma pro 
své zaměstnance. Je však důležité říci, že nyní jste firma 
hlavně vy, naši spolupracovníci.

Babička vždy říkala, že si mám vážit každého dobrého 
zaměstnance, a tak to celou dobu dělám. A to, co platilo 
v polovině minulého století, před znárodněním, platí 
celou dobu a dnes ještě více. Vážím si každého dobrého 
spolupracovníka, ať je to zedník nebo zámečník, soustružník 
nebo ekonom, účetní nebo vrátný, řidič nebo ředitel, truhlář 
nebo elektrikář, zásobovač nebo přípravář, obchodník nebo 
asistentka, stavbyvedoucí nebo montér, mistr nebo vrátný, 
skladník nebo obchodník, personalistka nebo uklízečka, 
autoopravář nebo obkladač, technik nebo tesař, klempíř 
nebo podlahář, správce nebo údržbář, právnička nebo 
zahradník, malíř, on a nebo ona, zkrátka vážím si každého 
dobrého spolupracovníka. Vážím si vás a vaší práce. A co 
bych chtěl? Chtěl bych, abychom vždy pracovali co nejlépe 
pro lidi, kteří si to zaslouží a dokáží nás ocenit. Chtěl bych 
také, abychom dávali vždy šanci mladým. A my ostatní, také 
mladí, ale na kterých to však již není tak vidět, bychom jim 
měli být ochotni pomoci a předat informace, jak se co dělá 
a upozornit je na to, co nefunguje a na co si mají dát pozor. 
Snad to ocení.

Musíme také myslet na digitalizaci ve stavebnictví, 
stavebnictví 4.0 a vůbec čtvrtou průmyslovou revoluci. 
Musíme však myslet na to, aby se z veškeré digitalizace 
nevytratil člověk, tedy to, nejcennější co máme. Musíme mít 
schopnost zachovat si řemeslo. Co je řemeslo? To je to, co 

Vánoční setkání, prosinec 2019
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velmi rychle mizí, ale jsem rád i pyšný na to, že u nás se 
ještě zachovalo. Musíme však stále myslet na jeho udržení 
a podporu vás, kteří řemeslo umíte. Naším cílem je udržet si 
dobré spolupracovníky a ne stále shánět nové.

A to se dělá jak? Prý stačí vytvořit podmínky, aby všichni 
spolupracovníci byli spokojení se svou prací. Toto se ještě 
musí doplnit vytvořením dobrých sociálních vztahů na 
pracovišti, v partnerství, rodině a s přáteli. No a nakonec 
prý je ještě potřeba mít dostatek času sám pro sebe a své 
vlastní aktivity a koníčky. No tak jednoduché prý to je. 
Tak na to myslete, i já na to myslím a budu se snažit vám 
pomáhat. Tedy v optimálním případě si budeme navzájem 
pomáhat takovou situaci vytvářet.

Musíme být totiž v našich firmách výjimeční:
• Výjimeční v přístupu k našim spolupracovníkům.
• Ti by nám měli pomoci být výjimeční ve službě pro naše 
 zákazníky.
• A všichni bychom měli mít šanci mít výjimečnou firmu, 
 tedy firmu stabilní, uznávanou a chtěnou.

Vím, že to není jednoduché, ale již na tom pracujeme 123 let, 
a tak věřím, že při troše trpělivosti a úsilí ještě nějaké ty roky 
společně přidáme. Před nedávnem jsem byl s Hospodářskou 
komorou v Řecku, kde jsme měli takovou malou konferenci 
o řeckých problémech s naším velvyslancem, obchodním 
atašé a s řeckými zástupci místních podnikatelů. Myslím, 
že to v minulých letech neměli a stále nemají jednoduché. 
Byla tam vyřčena jedna myšlenka, o které bych se s vámi 
rád podělil:

Krize je špatná, ale konjunktura je horší. Nepodporuje 
aktivitu a proto hospodářství stagnuje. Když stojíš, tak 
vlastně zaostáváš. Tak mi, prosím, pomozte vytvářet vize, 
strategie a vůbec změny k lepšímu, ať nezaostáváme. 
Je pravda, že v letošním roce mám pocit, že se nám pár 
pozitivních změn povedlo. Možná nejdůležitější změnou 
je stále se zlepšující hospodaření střediska v Praze pod 
vedením výrobního ředitele Jardy Martinčíka. Děkuji za to.

Udělali jsme také jednu změnu v TOP managmentu firmy 
Podzimek a synové. Do nejužšího vedení jsme přizvali Stáňu 
Malou a věřím, že její zkušenosti a znalosti nám pomohou. 
Tedy jsem o tom přesvědčen. 

Povedlo se uskutečnit i pár významných investic. Ve 
strojírnách jsme pořídili nový 3D projekční program, jeřáb 
a ještě manipulátor. V dřevovýrobě máme novou, kvalitnější 
čtyřstrannou frézu a pracujeme na vývoji a testování nových 
typů oken. Stavební podnik pořídil dvě multikáry, dodávku 
a právě jsem objednal nákladní Iveco s dvanáct metrů 
dlouhou hydraulickou rukou. V podstatě jsme také dokončili 
proces modernizace osobních aut. Vím, že je to nekončící 
proces, ale naši flotilu osobních aut jsme významným 
způsobem omladili.

Postupně také pracujeme na vylepšování zařízení 
staveniště na jednotlivých stavbách. Dokoupili jsme také 
do mnoha počítačů rozpočtářský program Callida. V rámci 
pomoci se zaškolením našich spolupracovníků při využívání 
tohoto programu, ale také při zavádění stavebnictví 4.0 
a práci v BIM, jsme se domluvili na pomoci s panem 
Krebsem, odborníkem v této zatím neprobádané oblasti. 
Věřím, že nám pomůže nejenom s Callidou, ale s celým 
přechodem na Stavitelství 4.0 neboť to nás v následujících 
letech čeká a nemine. Investice, které jsem jmenoval jsme 
realizovali i na základě informací získaných při setkáních 
s jednotlivými skupinami všech našich spolupracovníků 
ve všech našich firmách. Rozšíření těchto setkání do všech 
našich firem jsem přislíbil před rokem a jsem rád, že jsme 
se opravdu setkali a považuji i nadále tato setkání za velmi 

užitečná. Některá doporučení mají delší čas na realizaci, 
ale věřím, že se nám postupně bude dařit vše zlepšovat. 
Ve strojírnách se například připravuje vylepšení kantýny 
a já věřím, že v příštím roce se nám povede tuto investici 
zrealizovat. Jistě, vše je závislé na zdrojích financí, ale jsem 
rád, že jsme si na tyto investice společně vydělali.

A jak jsme vlastně v letošním roce hospodařili? Ve firmě 
Podzimek a synové jsme zvýšili obrat z 426 na přibližně 
566 mil. korun. Strojírny Podzimek zvýšily tržby z 77 na 
122 mil. Dřevovýroba Podzimek měla tržby 23 mil. což je 
méně než v loňském roce, ale vytvořila zisk, což je super. 
Firma Polytrade zvýšila tržby z 11 na 16 mil. a to i přesto, že 
došlo k velké změně a po odchodu ředitelky Renaty Kotálové 
přišel nový ředitel a tím je Marek Vlach. 

Ale vzhledem k tomu, že tržby jsou sice důležité, ale ještě 
důležitější je zisk, tak je nejdůležitější informací, že všechny 
firmy v letošním roce vytvářejí zisk. A co je také důležité, 
dostali jsme do firmy zisky z let minulých, ten zisk, který byl 
dlouhodobě uložen například v developerských projektech.

Máme ještě další aktivity. Jak já říkám, robotizace ve 
stavebnictví bude. S námi nebo bez nás, dříve nebo později, 
ale bude. A protože já chci být u toho, tak jak víte, pomáhám 
rozvíjet dva projekty robotizace. Jeden, a to 3D tisk, 
okomentuje Jiří Kotrba, neboť tento projekt řídí a koordinuje 
hlavně on. Díky za to. Já jen zmíním, že tyto projekty 
rozvíjíme hlavně z dotačních peněz, a tak nás to tolik finančně 
nezatěžuje. A to se týká i vývoje robotizovaného omítkáře. 
Již máme nejméně třetí verzi a stále více a více se blížíme 
možnosti reálného využití. Nyní je pravděpodobné, že tento 
stroj příští rok na jaře začneme testovat v podmínkách 
stavby a to je již brzy.

Mám ještě mnoho poznámek týkajících se aktivit našich 
firem v roce 2019, ale vím, že již hovořím dlouho, a tak 
jen telegraficky. Jsem rád, že se nám dařilo zvyšovat mzdy 
a udržet, nebo zvýšit benefity. O jednom benefitu bych se 
přeci jenom ještě zmínil. Ve firmě Podzimek a synové jsme 
rozhodli, že poskytneme mobilní telefon s neomezeným 
voláním všem zaměstnancům, a to myslím opravdu všem. 
Pracujeme na tom a začátkem příštího roku vše zrealizujeme.

Na stavebním trhu je cítit nervozita a neví se, jak se 
bude v následujícím období stavět, kolik bude zakázek 
a jaké budou ceny. Věřím však, že budeme připraveni všem 
nástrahám odolávat. 

Nejsložitější bude shánět spolupracovníky, subdodávky 
a nemusí být ani lehké shánět dobře placenou práci. Možná 
to vše nebude lehké, ale já věřím, že to společně zvládneme 
alespoň tak, jak tomu bylo v tomto roce. O jednotlivých 
stavbách a zakázkách jistě pohovoří jednotliví ředitelé.

Chtěl bych vám všem poděkovat za práci pro firmy 
seskupení Podzimek a děkuji také za vytváření, jak doufám 
dobrého jména firem Podzimek.

Děkuji také všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto 
našeho setkání a protože jsem si uvědomil, že zde převládá 
červená barva, tak doporučuji firmám, které pracují 
s jinými barvami, aby se včas příští rok přihlásily a vyslaly 
své zástupce do týmu, jež toto naše setkání připravuje. 
Mohli bychom si dát pro příští rok úkol, že výzdoba bude 
pestřejší. Děkuji také Daně za celoroční pomoc na místě mé 
asistentky.

Děkuji svým rodičům za podporu a také své manželce 
a dětem. Když se mě totiž někdo zeptá, jak se mi daří, tak 
já mohu říci, že dobře, neboť děti nezlobí, dělají mi radost 
a manželka mne ještě nevyhodila a to je super.

Přeji také vám, vašim rodinám a blízkým klidné prožití 
vánočních svátků a vše dobré v roce 2020.

Martin Podzimek
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   VYSOČINA
Vysoká škola 
polytechnická Jihlava

Už je to uděláno, už je to hotovo, zaplať pánbůh. Během 
prosince jsme zahájili předávací řízení a úspěšně jsme již 
zkolaudovanou stavbu dne 17. 12. 2019 předali investorovi. 
Jen, co jsme si trochu užili vánoční pohody, zahájili jsme 
během ledna odstraňování vad a nedodělků v interiérech. 
Toto se nám rovněž podařilo po dlouhém boji dle plánu 
31.1 2020. Jen co opadly poslední mrazíky a jak dovolilo 
počasí, tak jsme vyrazili na venkovní vady, které jsme 
nemohli vzhledem k počasí odstranit. Poslední bitvu nyní 
svádíme na venkovních konstrukcích a věříme, že ji úspěšně 
vybojujeme do konce měsíce dubna. Projekt realizoval 
Zbyněk Šťastný, Michal Blažek, Standa Symonides, Jitka 
Vávrů a Honza Pechek, který od naší firmy odešel, ale 
nenechal nás v tom. I přes veškeré komplikace se jedná 
o vydařené dílo a všem, kteří nám pomohli jak na stavbě, 
tak v zázemí patří obrovské poděkování.

Návštěvnické centrum  
Bernard Humpolec

Realizace této zakázky v současné době dospěla do fáze, 
kdy jsou hotovy kromě nové přístavby prodejny veškeré 
hrubé rozvody instalací a byly zahájeny práce na vnitřních 
a venkovních povrchových úpravách. Současně probíhají 
práce na kompletním zastřešení části nástavby tak, aby 
koncem měsíce bylo možno kompletně demontovat fasádní 
lešení a také staveništní věžový jeřáb, který je v prostoru 
nové přístavby a ta se mohla také následně dokončit. 
Zakázka byla ještě rozšířena o výstavbu rozhledny, která 
bude obepínat stávající zděný komín pivovaru, s vyhlídkovou 
plošinou na jejím vrcholu ve výšce 34 m. Konstrukce je 
navržena z trubkové prostorové příhradoviny a její založení 
je na mikropilotách.

Zároveň má na stavbu také dopad koronavirová krize, 
z toho důvodu investor utlumil rozsah prací na stanovenou 
finanční výší měsíční prostavěnosti ve výši 3 mil. Kč a tím 
se prodloužil termín dokončení o pět měsíců. Realizační 
tým ve složení Pavel Podolský, Tomáš Pěnička, Pavel Kozina 

Aula Vysoké školy polytechnické Jihlava
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a výrobní příprava Pavlína Šťastná pevně doufá, že se tato 
složitá situace vrátí co nejdříve do normálu a stavba bude 
probíhat bez jakýchkoliv omezení.

Residence Kästle

Návštěvnické centrum Bernard Humpolec

Od září loňského roku realizujeme zakázku na výstavbu 
bytových domů pro společnost KÄSTLE v Novém Městě na 
Moravě v objemu přibližně 149 mil. korun. Jedná se o tři 
domy, dva dvoupatrové a jeden třípatrový na společných 

podzemních garážích. Před koncem minulého roku se 
investor rozhodl, že dva domy o patro zvedne. Tím se nám 
objem prací zvedne o cca 10%. Od předchozího vydání 
časopisu jsme výrazně s výstavbou pokročili. K tomu nám 
velmi dopomohla mírná až skoro žádná zima, což pro nás 
znamenalo, že jsme mohli provádět veškeré venkovní práce 
jen s minimálními zimními opatřeními. 

V současné době se nám podařilo dostat ze země a máme 
rozestavěny monolity na všech třech objektech do 2. až 
4.NP. Současně s tím, jak nám roste monolitická konstrukce, 
provádíme vyzdívky a následně hrubé rozvody instalací. 
Co se týká venkovních částí díla máme dokončeny přípojky 
vodovodu a kanalizace včetně jímky na dešťovou vodu. 
Během následujícího letního období musíme dokončit 
monolity a střechu, tak abychom ještě do následující 
zimy měli osazena okna a alespoň na dvou objektech 
dokončenou fasádu. Na realizaci zakázky se podílí Michal 
Vilímek, Jaroslav Šťastný, od začátku letošního roku nás 
posílil Stanislav Symonides a za přípravu Jana Venkrbcová 
s Karolínou Rennerovou.

Zámek Třešť
Práce na Zámeckém hotelu Třešť od konce loňského roku 

do konce března byly především ve znamení bouracích 
prací. Současně s tím probíhaly práce na pokládce ležaté 
kanalizace, betonáži podkladních betonů a nových 
zděných příčkách v 1.NP. V průběhu února, kdy nám přálo 
dobré počasí, jsme provedli obkop zámku a zrealizovali 

Rezidence Kästle
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Zámecký hotel Třešť

hydroizolační opatření vč. elektroosmózy, nové anglické 
dvorky, drenáže a následně zásypy. Následně jsme mohli 
zahájit též práce na opravě fasádních omítek, opravě střešní 
krytiny a výměny střešního bednění a především práce 
na nových okenních výplních. Dřevěná okna na zámku 
realizujeme za pomoci naší dřevovýroby. Ve chvíli kdy čtete 
tyto řádky bychom měli mít okna cca na 1 objektu. Do konce 
března se nám ještě povedlo zrealizovat tu část SDK příček, 
kterou potřebujeme pro nástup řemesel. Veškerá řemesla  
– topenáři, vodáci, elektrikáři, chlaďaři a vzduchaři postupně 
nastupovali po Velikonocích. Nyní tedy všechny tyto práce 
jsou v plném proudu a do poloviny září bychom měli mít 
hrubé rozvody hotové tak, abychom mohli spustit vnitřní 
omítky. 

Vedle každodenních problémů na stavbě se potýkáme 
i s problémy projekčními. Valnou většinu těchto problémů 
jsme zdědili po původních projektantech, kteří se výstavby 
nyní neúčastní. Naštěstí máme dobrého partnera – Ateliér 
Penta – s kterým tyto chyby konstruktivně řešíme. Vzhledem 
k těmto okolnostem byl také konečný termín posunutý o 1 
měsíc. V poslední řadě je také nutné vyzdvihnout spolupráci 
s naším partnerem ve sdružení firmou Auböck. Jejich 
přístup ke stavění a řešení problémů je velice obdobný 
našemu. Za naší firmu se vedle našich dělníků a elektrikářů 
na rekonstrukci podílí Zdeněk Novotný, Jenda Polák, Michal 
Blažek a Jitka Vinterová.

Martin Urbánek
výrobní ředitel pro Vysočinu

   PRAHA
Vila Kopeckého

Na projektu soukromé vily probíhají aktuálně dokončovací 
práce. Kompletují se interiéry, provádí se výmalba 
a pokládka dřevěné podlahy. Ve venkovních částech jsou 
(v době vzniku tohoto textu – v prvním dubnovém týdnu) 
realizovány zpevněné plochy a pracujeme na oplocení 
pozemku. S ohledem na velké množství zadaných změn 
ze strany investora v průběhu realizace díla, plánujeme 
dokončení díla v průběhu měsíce května.

Realizační tým ve složení Tomáš Prokopec, stavbyvedoucí 
Pavel Zelenka a přípravářka Zuzana Volfová.

Vojenská ubytovna Ruzyně
Rekonstrukce vojenské ubytovny v Ruzyni, kterou 

realizujeme ve sdružení s firmou Nepro, se na začátku tohoto 
roku dostala do své závěrečné fáze a oba objekty A i D byly 
v únoru zdárně dokončeny. Kolaudaci projektu odsunula 
nastupující epidemie, avšak 31. 3. 2020 jsme nakonec 
obdrželi kolaudační souhlas a o rekonstruované prostory 
ubytovny byly tak vojenské správě předány s tříměsíčním 
předstihem oproti projektu.

Poděkování patří realizačnímu týmu pod vedením Václava 
Charouse, jehož členy byli David Tůma a Alena Nováková, 
toho času v pracovní neschopnosti.

Vila Kopeckého
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MŠ Roztoky
Rovněž projekt mateřské školy v Roztokách u Prahy se 

pomalu dostává do finále. Jak jsme avizovali v minulém čísle 
časopisu – začátkem ledna letošního roku jsme demontovali 
fasádní lešení a díky průběhu „zimy-nezimy“ jsme se s plným 
nasazením pustili do odkopání vily pro provedení podchycení 
mělkých základů a vnějšího odvětrávacího kanálu. Tyto 
nelehké práce nám zabraly skoro dva měsíce a po zaizolování 
a zasypání se nyní soustředíme na dokončení soklové části 
fasády a na vnější zpevněné plochy okolo vily a v přilehlém 
parku pod vilou. V zahradě mateřské školy (nad vilou), jsme 
dokončili menší stavební objekty – skladový domek s WC, 
dřevěný altán se zelenou střechou a terénní schody. Nyní 
v této zahradě probíhá montáž herních prvků a oplocení ze 
strojového pletiva, následně zahájí své umění zahradník. 
Dále u zděného oplocení dokončují zámečníci montáž 
plotových výplní, vjezdových bran a vstupních branek.

Uvnitř vily lakýrníci dokončují repasované i nové 
truhlářské prvky, elektrikáři montují svítidla, vzduchaři 
osazují ventilátory, instalatéři kompletují zařizovací 
předměty, podlaháři pokládají marmoleum a truhláři 
dolaďují vestavěný nábytek. Dále ještě potřebujeme 
dokončit pokládku replik historických dlažeb na terasách 
a namontovat nové interiérové bezfalcové dveře.

Dokončení tohoto zdlouhavého projektu by mělo být 
v květnu tohoto roku a na realizaci se podílí Lukáš Vykydal 
s Martinem Knappem.

Havelská 27
V prvním dubnové dekádě byla dokončována kompletní 

střecha objektu a montována střešní ateliérová okna. Z 80% 
jsou osazeny dřevěné repliky původních oken. Vybetonovány 

byly podlahy koupelen a zhotoveny ekopanelové příčky. 
Kolegové z dřevovýroby zahájili montáž nášlapných vrstev, 
kde vrchní vrstvu budou tvořit masivní dřevěné vlysy. Máme 
zaměřeny vnitřní okenní parapety, které budou v dohledné 
době rovnež instalovány. Odsouhlaseny jsou také výkresy 
k replikám původních vnitřních dveří a zadaná je už i výroba 
jejich vzorku, který následně projde schvalováním. Část 
vnitřních dveří stejně jako oken objektu bude nahrazena 
replikami původních, část zůstane zachována a bude 
repasována.

Výhledově nás čeká výmalba prostor a pokládání dlažeb 
a obkladů. Rekonstrukce probíhá směrem od přízemí 
k půdě, kde se aktuálně dokončuje statika stropů. Do finále 
spěje rovněž fasáda domu do ulice Havelské, kde čekáme na 
rozhodnutí památkářů ohledně její barevnosti.

Počátkem dubna je aktuálně před podpisem nový termín 
dokončení, který byl posunut z důvodu nutných statických 
zásahů.

Projekt vede Petr Greš ve spolupráci se stavbyvedoucími 
Tomášem Blatským a Jakubem Blechou, přípravu měla do 
konce dubna na starosti Radka Tatíčková.

Stavba DPS Betlímek
Novým projektem, jehož staveniště jsme převzali 

15. 4. 2020 je Dům s pečovatelskou službou Betlímek. 
Investorem akce v hodnotě cca 50 mil. Kč je ÚMČ Uhříněves. 
Jedná se o novostavbu třípodlažní budovy s 16 obytnými 
jednotkami na pozemku ÚMČ – parcela v uliční zástavbě. 
Dílo provádíme ve sdružení s firmou VISTORIA CZ a.s. 
Vedoucím projektu je Tomáš Prokopec, přípravářkou Zuzana 
Volfová.

Jaroslav Martinčík
výrobní ředitel pro Prahu

Vojenská ubytovna Ruzyně
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OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
TŘEŠŤ

V tomto chaotickém období jsme bohužel nezískali 
žádnou novou zakázku. Několik soukromých akcí, na které 
jsme podávali nabídku, bylo zrušeno. Jedná se o stavební 
úpravy a přístavbu prodejny v areálu firmy KÄSTLE CZ, 
a.s., o rekonstrukce domů č.p. 53 a 54 v areálu zámku 
Kinských a o výstavbu rozhledny v areálu pivovaru 
Bernard. Stejně tak byla zrušena výstavba bytového domu 
v Jihlavě a výrobní haly MGG EUROTECH v Třešti.

Ceny veřejných zakázek padají rychle dolů, a tak 
v dnešní době nějakou vyhrát za reálnou cenu je téměř 
nemožné. 

Z odevzdávaných nabídek bych chtěl jmenovat:

• Transformace Domova Kamélie Křižanov III 
 - Jihlava Na Kopci

• Transformace Domova Kamélie Křižanov III 
 - Jihlava Pávov.

• Státní zámek Telč – Revitalizace památky světového 
 dědictví UNESCO

• Domov Ždírec – pracoviště Jihlava

• Mateřská škola Svatoslav

Bojujeme však dál a doufáme, že v následujícím období 
přece jen nějakou novou zakázku získáme. Tak nám držte 
palce!

Pepa Studnička
vedoucí obchodního oddělení Třešť

PRAHA
V části roku 2020 jsme se účastnili a účastníme mnoha 

výběrových řízení pro soukromé i veřejné investory.
Jednou z významných zakázek, kde se ucházíme 

o pozici generálního dodavatele je realizace sportovního 
centra v Praze 5, nedaleko Barrandovského mostu. 
Postoupili jsme do závěrečného kola. Celé výběrové 
řízení se poněkud zpomalilo vlivem krizové situace, 
nicméně investor projekt realizovat chce. Projekt má 
být realizován ve dvou etapách, které na sebe budou 
buď bezprostředně navazovat, nebo budou zahájeny jen 
s malým časovým odstupem.

Dalším zajímavým projektem je hotel, který má být 
realizovaný na komplikovaném místě nedaleko stanice 
metra Anděl. Nyní upravujeme nabídku pro druhé kolo 
výběrového řízení a jednáme s investorem.

Samozřejmě se i nadále účastníme zakázek, které jsou 
vypsané veřejným zadavatelem, často se jedná o snížení 
energetické náročnosti objektů spočívající ve výměně 
oken a zateplení objektu.

Dalším projektem, kterým se zabýváme, je výstavba 
několika rodinných domů v Radotíně s investorem, se 
kterým jsme již jeden projekt realizovali. Projekt má 
stavební povolení, takže, pokud se dohodneme, mohl by 
začít v brzké době.

Také nás oslovil významný investor, který odkoupil 
zajímavý, částečně zrekonstruovaný objekt nedaleko 
Karlova mostu v centru Prahy, projekt upravil a nyní 
vybírá generálního dodavatele. V současné době 
zpracováváme nabídku do prvního kola.

Martin Sojka
vedoucí obchodního oddělení Praha

Mateřská školka Roztoky
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Šlechtova restaurace - vizualizace

S příchodem jara jsme začali pracovat na třech, pro nás 
velmi významných zakázkách.

Šlechtova restaurace v Praze
Historie Šlechtovy restaurace se začala psát na konci 

sedmnáctého století. V tehdejší Královské lovecké oboře, 
dnes známé spíše jako Stromovka, byl v letech 1689 až 
1692 tento objekt postaven hrabětem Kryštofem Františkem 
Vratislavem z Mitrovic pro rakouského císaře Leopolda I. 
jako lovecký letohrádek. V dalších staletích však sloužil 
mnoha různým účelům. Když se obora v první polovině 18. 
století stala vojenským ležením, škody utrpěl i letohrádek. 
Později byl již poničený objekt dokonce využíván jako sklad 
obilí a sena.

Přestavba v polovině 19. století mu dala podobu, jakou 
přibližně známe dnes. V roce 1883 zde otevřel restauraci 
Václav Šlechta a jeho rodina ji provozovala až do začátku 
2. světové války. Po válce byla restaurace ještě nějakou 
chvíli částečně v provozu, ale objekt chátral a nakonec byl 
uzavřen, aby byl v dalších letech poničen dvěma požáry 
a v roce 2002 pro změnu povodní.

Šlechtova restaurace je součástí komplexu místodržitel-
ského letohrádku a Královské obory, chráněného jako kul-
turní památka České republiky.

V první etapě nám bylo umožněno položit podlahy v hlav-
ním sále Šlechtovy restaurace, a sice v provedení skláda-
ných dubových čtverců, spárořezem nejvíce podobných 
Vídeňskému kříži, které mají rozměry 1275x1275 mm. 
Čtverce jsou řešeny ve dvou odstínech – tmavý kříž a světlé 
trojúhelníky, kde kýžené dvoubarevnosti dosahujeme pomo-
cí tvrdého voskového oleje. Dále jsme pokládali podlahu foy-
er a zázemí foyer. V obou místnostech byla navržena dubová 
prkna šířky 200 mm, se spárořezem „ušitým“ přímo pro da-
nou místnost, s bordurami v tmavém a středovými pásy ve 
světlém provedení. Poslední místností, která je realizována 
v této etapě, je prostor zkušebny ve třetím patře, kde byly 
položeny dubové vlysy ve standardní kvalitě, s pokládkou na 
stromeček a s povrchovou úpravou zátěžovým olejem Magic 
oil. Druhá etapa na této stavbě je v přípravě.

Bytovým dům Havelská 27 v Praze
Zde proběhla výroba 1 425 m2 dubových vlysů, v běžném 

rozměru (70x500 mm) a v kvalitě rustikal. Montáž vlysů 
probíhá po jednotlivých bytech a je pro nás již „osvědčenou 
klasikou“. Výjimku tvoří povrchová úprava – dvousložkový 
parketový lak na bázi vody, který ponechává lakovanému 
dřevu přírodní „neošetřený“ matový vzhled, a který v takové 
ploše používáme poprvé.
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Zámecký hotel Třešť
Třetí významnou zakázkou, kterou jsme letos započali, 

jsou okna v Zámeckém hotelu Třešť. Jedná se zde o dodávku 
a montáž dřevěných jednoduchých historizujících oken, 
včetně parapetů a falešných dřevěných okenic. Celkový 
objem činí 182 oken. Okna jsou tvarovou kopií shodného 
profilu s originálem, pod krycí barvou v odstínu hnědé.

A na závěr: do konce července bychom měli ukončit naši 
největší zakázku za poslední roky, kterou jsme započali 
již v roce 2018, a to okna v areálu Velehrad. Velehradský 
klášter, jehož součástí je i Svojanovo gymnázium, je pro nás 
významnou referenční zakázkou. Celková dodávka a montáž 

 Klášter Velehrad

Pracovníci dřevovýroby, finální úpravy

zahrnovala kastlová okna, jednoduchá historizující okna, 
kazetové dveře a prosklené stěny.

Prostřednictvím tohoto článku bychom také chtěli do 
kolektivu zaměstnanců firem Podzimek oficiálně přivítat 
slečnu Marcelu Volšinskou, která k nám s příchodem nového 
roku nastoupila jako technicko-obchodní asistentka.

František Petrásek
ředitel společnosti

Šlechtova restaurace - historická podoba
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Vážení a milí kolegové. Bylo by hezké a podle plánu, 
abych vás dnes pouze informoval a poděkoval za to, že 
naše společnost Strojírny Podzimek prošla v březnu 
tohoto roku recertifikací systému ISO 9001, ISO 14001 
a OHSAS 18001. A také o tom, že jsme opětovně získali 
souhlas (papír, certifikát, doklad, vstupenku do zakázek), 
že naše výrobky jsou v souladu s EN ISO 1090-1 a že 
proces svařování ocelových konstrukcí u nás probíhá 
v souladu s EN ISO 3834-2. Za to opravdu děkuji.

Jak víte, samotný papír nestačí. V porovnání s tím, co 
se na nás chystá v příštím období je toto žalostně málo. 
Není normální, aby cena ropy (dne 21. 4. 2020) klesla 
do záporných hodnot, aby v dubnu roku 2020 nelétalo 
ani jedno letadlo z Jižní Ameriky do Evropy, abychom 
nemohli vyjet za hranice a když se někdo vrátí zpět, tak 
musí do karantény. Není to normální, přesto se to stalo. 
Přilétla k nám černá labuť. Přece všichni víme, že labutě 
jsou bílé. Ale tahle je černá.

Co to pro nás znamená. V první fázi se jakoby nic 
neděje, jen budeme mít méně nových zakázek. Jen na nás 
budou objednatelé chtít nižší ceny. Těch objednatelů bude 
ubývat. S tím vším jsme se již naučili žít, víme, jak taková 
situace vypadá. Vždycky to přešlo. Přejde to i nyní. 
Ano, přejde. Když se s takovou situací spokojíme, za čas 
nebudou zakázky žádné. Potom by firma jen ukrájela 
z uspořených výnosů, až by nakonec nebyly úspory žádné.

Přijali jsme ve strojírnách tři základní opatření. Nejprve 
posílit obchod s cílem vyhledat další zakázky. Zakázky 
realizovat pouze s jádrem firmy, ponechat všechny 
peníze ve firmě. A za třetí: zakázky mít pod kontrolou – 
monitorovat, řídit, vést, řádně komunikovat doma i se 
zákazníkem.

Kdo je jádro firmy? Jádro firmy nejsou dodavatelé, 
subdodavatelé, externisté. K jádru firmy patříte vy, 
všichni naši spolupracovníci.

Až doteď je to všem srozumitelné. Když sdělím, že to vše 
vyžaduje více práce od každého z nás za stejné peníze, 
teprve nyní většina zpozorní. A chápe to, ale nelíbí se. I ta 
vykonávaná práce může být jiného druhu, na jiném místě. 
Nejsme velká firma, ale „malá a střední“. Máme kumulaci 
funkcí. Zodpovědnosti, pravomoci i úkoly budeme nadále 
sdružovat. Budeme provádět změny, naše struktura 
se stane plošší. Změny okolního prostředí si vyžádají 
i změny u nás. Tahle naše snaha povede k tomu, že ve 
strojírnách udržíme mzdy na úrovni mezd obvyklých. 
Pro naše nováčky je to obzvláště těžké. Zde musí platit, 
že úměrně s růstem znalostí podpořených výkonem se 
zvedne i jejich odměna.

Budu velice rád špatným prorokem, hrozně rád 
se budu mýlit a sám sobě se budu smát, že jsem byl 
takový pesimista. Avšak podle vyhodnocení dostupných 
informací si myslím, že do konce tohoto roku bude pro 
mnoho našich spoluobčanů vítězství, že za ně jejich 
zaměstnavatel bude platit sociální a zdravotní pojištění.

Navážu na dopis Martina Podzimka z 24. března 2020 
a potvrdím, že nyní je naše firma silná, nacházíme se 
v dobré kondici a můžeme spolu ledacos překonat. I tu 
krizi, o které nevíme, jak dlouho tu s námi bude. K tomu 
potřebujeme ne dobrou, ale výtečnou spolupráci jádra 
firmy. Více než kdy jindy tak volám po vzájemné pomoci, 
respektu, úsilí, stálé a zřetelné komunikaci. A aby toho 
nebylo málo, potřebujeme i štěstí. Pojďme mu naproti. 
Každý den, každou hodinu, každou minutu a sekundu 
se rozhoduje naší společné budoucnosti. V projekci, 
obchodě, výrobě, na montáži i v účtárně či ve skladu.

Přeji všem klidné léto, mějte se hezky a něco pro to 
dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.

Jiří Kotrba, výkonný ředitel společnosti
22. 4. 2020
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To, co umíme a baví nás to – Rácov a Rejta. Existuje 
spousta druhů zakázek. Některé jsou za odměnu, jiné spíše 
za trest. Některé firmou jen tak projdou, nijak zvlášť se 
nezapíší do historie, u jiných se zase realizační tým natrápí, 
než je dovede ke zdárnému konci. Nejlepší jsou ty, na které 
se člověk vyloženě těší, protože „To prostě baví“.

K takovým zakázkám u nás ve firmě bezesporu patří 
návrhy a úpravy technologických linek pro zpracování písku 
a kamene. A přesně o tom jsou i dvě zakázky, v současnosti 
těsně před dokončením na finální montáži. Lom Rácov 
a Lom Rejta.

Lom Rejta
V lomu Rejta, jenž se nachází o kousek dále, leží u obce 

Trhové Sviny v jižních Čechách měníme srdce celé linky, 
primární drtič. Konečně se po delší době podílíme i na 
výměně tohoto typu strojů. V celkem složité zástavbě 
bylo navíc zapotřebí ubourat bezmála 60 m3 armovaného 
betonu stávajícího objektu. Jen aby se tam nová nosná 
ocelová konstrukce s drtičem vůbec vešla. Trochu oříškem 

Pásový podavač k drtiči

Model umístění primárního drtiče v lomu Rejta

Finální třídič pro lom Rácov před montáží

Bourací práce v lomu Rejta

bylo vymyslet způsob, jak dostat podrcený materiál dál na 
stávající pásovou dopravu do linky. Vyřešil to náš pásový 
podavač. Vše už se točí na sucho a netrpělivě čekáme na 
první spuštění s materiálem.

V současné zvláštní situaci (COVID 19 pandemie), která 
panuje okolo nás, možná zmizí škatulkování zakázek. Zřejmě 
nebudeme moci být vůbec vybíraví. Pevně věříme, že tu ale 
stále zůstanou zakázky, co nás budou bavit.

Lom Rácov
V Rácově, který máme, jak se říká „za kopcem“, jelikož je od 

naší firmy vzdálený necelých 11 km, dokončujeme zakázku, 
kde šlo o výměnu pásového dopravníku z primárního drtiče 
a dále o instalaci bezpečnostní zástěny pro zachycení 
pádu velkých kamenů při navážení rubaniny do násypky 
primárního drtiče. Nakonec to nejdůležitější, výměnu 
finálního třídiče. Stávající třídič již svou kapacitou nestačil, 
bylo potřeba obstarat nový, větší. A s tím jsme od začátku 
zákazníkovi v Rácově pomáhali. Přijeli jsme, vyslechli 
zadání, navrhli řešení, nacenili, dohodli smlouvu, nakreslili, 
vyrobili a nyní dokončujeme montáž. Navíc máme příslib 
dodávky dalších cca 120 metrů pásové dopravy. To je v této 
době bezvadná zpráva!

Karel Bambula, vedoucí technického oddělení
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Malostranská beseda deset let poté
Již deset let uplynulo od konce snad nejslavnějšího 

stavebního projektu pražské výrobní divize. Zdařilá 
rekonstrukce Malostranské besedy se dočkala uznání i deset 
let po svém dokončení.

2. 3. 2020 na tiskové konferenci, pořádané Prahou 1 
u příležitosti zmíněného výročí, zavzpomínali na zrod 
ideje rekonstrukce a její průběh starosta Ing. Petr Hejma 
i místostarosta městské části Petr Burgr, projektant 
rekonstrukce Ing. Jan Karásek, současný umělecký ředitel 
MB David Hanzlík a samozřejmě i ředitel Ing. Martin 
Podzimek za naši firmu coby generálního dodavatele díla.

 
Rekonstrukce probíhala ve dvou etapách, přičemž 

tou druhou byl zpočátku neplánovaný návrat věží na 
střechu domu – i díky tomu aspiruje celá akce na jeden 
z nejnáročnějších projektů naší firmy.

 
Podle původních plánů měla rekonstrukce začít již v roce 

2004 a být dokončena koncem roku 2005, ale při průzkumech 
vyšlo postupně najevo, že dům je v mnohem horším stavu, 
než se původně předpokládalo. Ve velmi špatném stavu 
byl například jedinečný renesanční krov, který se nakonec 
podařilo restaurátorům za použití dobových tesařských 
technik zachránit. Velmi významným zásahem do vzhledu 
byla obnova věží, které se na Malostranské besedě nacházely 
od 17. století do roku 1828, kdy byly, pravděpodobně kvůli 
nestabilitě, odstraněny. Znovuumístění věží předcházela 
dlouhá veřejná i odborná diskuse o smysluplnosti 
a správnosti takovéhoto zásahu do vzhledu Malostranského 
náměstí. Problematické bylo i samotné technické řešení 
osazení věží, protože původní budova z 15. století nebyla 
konstruována tak, aby věže unesla, a až v 17. století byl 

instalován dřevěný systém, který roznášel hmotnost věží 
do celé konstrukce budovy. Tento systém byl při poslední 
rekonstrukci odstraněn a nahrazen systémem ocelovým.

Po návratu věží byl do prostřední věže umístěn zvon Václav, 
jehož zvuk se už desátým rokem nese z Malostranského 
náměstí. Zprovoznění zvonu bylo však další technickou 
výzvou, neboť konstrukce dodatečně přidaných věží (věže se 
původně stavěly vždy odspodu) by byla vystavena velkému 
náporu kývajícího zvonu – zvon je tedy ve finále statický 
a pohybuje se pouze srdce v jeho útrobách, které je řízeno 
elektronicky.

Více informací k historii této významné památky 
české historie, stejně jako řadu fotografií z rekonstrukce 
i dnešních dnů, atraktivní televizní reportáže i exkluzivní 
časosběrné video najdete na našich webových stránkách 
v sekci Aktuality v článku Malostranská beseda 10 let 
poté, případně zadáním adresy https://www.podzimek.cz/
malostranska-beseda-deset-let-pote/ do svého prohlížeče.

Vzpomínání na rekonstrukci Malostranské besedy
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Poslední tečka za Vysokou školou 
polytechnickou Jihlava byla sladká ...

Slavnostní otevření nového výukového centra VŠPJ bylo 
poslední tečkou za náročným projektem realizačního týmu 
Vysočina, dokončeným v prosinci 2019. O jeho dílčích 
peripetiích i vítězstvích vás průběžně informoval výrobní 
ředitel Martin Urbánek na stránkách firemního časopisu.

V pondělí 17. 2. 2020 se uskutečnilo slavnostní 
otevření nového výukového centra za přítomnosti mnoha 
významných hostů, představitelů samospráv, akademické 
obce, projektantů stavby a zástupců naší firmy – realizačního 
týmu pod vedením Zbyňka Šťastného, výrobního ředitele 
Martina Urbánka a ředitele Martina Podzimka.

Tuto regionálně významnou stavební zakázku, do níž jsme 
vstupovali jako členové sdružení spolu s PSJ a.s., jsme po 
rozpadu sdružení dokončili coby její generální dodavatel.

Výukové centrum vysoké školy polytechnické vzniklo 
rekonstrukcí severního křídla někdejší budovy soudu, kde 
škola sídlí, a zahrnuje především nový přednáškový sál 
s kapacitou 351 míst. V jeho suterénu je pak instalována 
virtuální továrna simulující výrobní procesy – jedno 
z nejmodernějších vybavení tohoto druhu v České republice.

Rozpočet akce dosáhl částky téměř 155 milionů korun bez 
DPH a byl z 90 % financován z dotace ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. Tento projekt se tak stal doposud 
nejvýznamnější stavební akcí a největší investicí za celou 
dobu existence jihlavské vysoké školy. Jeho nesporným 
přínosem je nejen vznik velkorysého kongresového prostoru 
v rámci krajského města, ale i kýžený svěží závan moderní 

architektury v podobě nekonvenčně vizuálně pojaté 
posluchárny, která má ambici stát se novou atraktivní 
dominantou Jihlavy.

Nejen v rámci slavnostního předání, ale v mediálních 
ozvěnách celého projektu se naše firma dočkala řady uznání 
a poděkování za zvládnutí této akce ze strany představitelů 
města, kraje i samotné vysoké školy. Věřím, že je toto ocenění 
důležitým zadostiučiněním pro celý realizační tým, který 
svou energií, vůlí a schopnostmi dotáhl akci ke zdárnému 
konci a významně tak přispěl k pozitivnímu vnímání firmy 
Podzimek a synové v rámci regionu.

Plánujeme projekt rekonstrukce a přístavby VŠPJ přihlásit 

do soutěže Stavba Vysočiny 2020 a Stavba roku 2021 
a věříme, že zaujme i v konkurenci dalších staveb z regionu 
i celé ČR.

Fotografie a informace ze slavnostního aktu jsme mohli 
zaregistrovat na našem webu i firemních facebookových 
stránkách. Oficiální video z akce si můžete prohlédnout na 
Youtube pod odkazem : https://youtu.be/nXdVKaQYZdg.

Ivana Opršalová

Vážení obchodní partneři, kolegové, přátelé, s radostí Vás zveme na

Tomáš Váňa Vladimír Bílek Ladislav Klička Martin Podzimek

Po roce se společně těšíme a věříme, že Vy také.

Vystoupí:

ROMAN ONDRÁČEK a LEHKÝ POKONDR
S PROGRAMEM RAKEŤÁCI

THE SHOTS
ABBA REVIVAL

TAM TAM BATUCADA
Na shledanou v pátek 17. dubna 2020.

Malostranská beseda - výstava obrazů

VŠ Polytechnická Jihlava - slavnostní otevření

VŠ Polytechnická Jihlava - interiér auly

Z R U Š E N O !
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Jindřišská věž
Na konci loňského roku a začátku roku 2020 jsme 

uspořádali již 12. ročník výstavy Třešťských betlémů 
v Jindřišské věži. Snažíme se výstavu každoročně 
obměňovat, tak abychom přilákali stálé i nové návštěvníky. 
Do betléma byly nainstalovány nové „živé“ figurky – kovář 
a švec a vystavili jsme desítky 100 let starých papírových 
vytlačovaných betlémů, které byly zapůjčeny ze soukromé 
sbírky. Pozitivní ohlasy návštěvníků nás velmi potěšily.

V březnovém termínu jsme ve spolupráci s charitativním 
projektem Modrá rybka otevřeli výstavu s tématem Živly  
– voda, země, vzduch, oheň. Vystaveny byly krásné dětské 

JINDŘIŠSKÁ VĚŽ

práce z celé České republiky a výtěžek za prodané obrázky 
měl podpořit výstavbu třídy ve škole v Indii. Bohužel velmi 
krátce po začátku výstavy jsme byli nuceni celou věž v rámci 
opatření covid-19 uzavřít.

Vážení spolupracovníci, kolegové, přátelé a rodinní 
příslušníci, přeji vám především zdraví a věřím, že již brzy 
budeme moci plně pracovat a věnovat se návštěvníkům věže.

Lucie Dolfi, kastelánka Jindřišská věž

Z R U Š E N O !

Třešťské betlémy v Jindřišské věži
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ANKETA O NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA ROKU 2019
Na vánočním setkání byli zvoleni nejlepší pracovníci

V technické profesi:
1. Šťastný Zbyněk, Ing., vedoucí projektu
2. Macháčová Monika, rozpočtářka
3. Dočkalová Eva, Ing., asistentka

V dělnické profesi:
1. Pokorný Josef, řidič
2. Kaňa Jaroslav, řidič
3. Hlávka Petr. elektrikář

TŘEŠŇOVKA
Vážení spolupracovníci, vzhledem k stále 

pokračujícímu omezení ohledně Covidu 19, 
jsme nuceni letošní Třešňovku v tradičním 
termínu zrušit. Případný náhradní termín 
oznámíme po skončení omezení.

Jak jsem zjistil, zatím není ani nálada na 
setkání v rouškách pod stromy, ale hlavně 
další omezení jsou taková, že by nebylo naše 
setkání úplně příjemné a přátelské, tak jak 
jsme zvyklí. Nechceme jakkoliv ohrozit vaše 
zdraví.

Věřím, že další firemní akce již proběhnou 
tak, jak jsou naplánovány.

Martin Podzimek?
17 |



Historie, zajímavosti a humor (19)

„Z velkého množství nul
může vzniknout řetěz,
který nepřetrhne ani génius“

Ludvík Napoleon III

„Matematika učí:
nepřehlížejte nuly“

Gabriel Laub

Sdělovací  prostředky  nás  v  současné  době 
zaplavují  informacemi,  že  v  roce  2020  bude 
130.  výročí  narození  Karla  Čapka.  Dal  jsem  si 
práci,  abych  vysledoval  další  významné  české 
osobnosti, které se letos, v roce končícím nulou 
také  narodily.  Nebudu  vás  zatěžovat  jejich 
životopisy,  které  jsou  všeobecně  známé,  ale 
jejich  moudrými  citáty.  Posuďte  sami,  jak  jsou 
tyto jejich aforismy stále platné.

Před 660 lety v roce 1360 se narodil

JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA – dožil se 64 let 

Přísahám dnes Bohu, 
jestliže vás mocí 
dobudu, že nikoho 
nenechám na živu, 
nýbrž rozkážu pobíti 
všechny, kolik jen vás 
bude.

(Žižkův vojenský řád)

Před 350 lety v roce 1670 se narodil 

JAN AMOS KOMENSKÝ – dožil se 78 let 

Všeliké  kvaltování  to-
liko pro hovada dobré 
jest.

Především  je  třeba  vy-
týčit si vysoký cíl, vy-
hýbat se zahálce, nezou-
fat v nehodách, a nikdy 
neklesat na mysli.

Nevěřte všemu, co 
se vám k věření 
předkládá.

Před 200 lety v roce 1820 se narodila 

BOŽENA NĚMCOVÁ – dožila se 42 let 

Pro mne  je dobře, když poznám všelijaký lid, 
pánbůh stvořil koně i vola.

Před 170 lety v roce 1850 se narodil 

T. G. MASARYK – dožil se 87 let

Práce je to, co nikdo 
nechce dělat.

Jakou je naše politika, 
takové jsou všechny 
naše poměry.

Nebát se a nekrást.

V žádné vrstvě není 
tolik politicky 
znechucených jako 
v inteligenci.

Před 150 lety v roce 1870 se narodil 

JOSEF HOFFMANN – dožil se 86 let 

Zde si nemohu odpustit, 
že tento velký architekt 
se narodil ve stejném 
roce  1870  a  ve  stejném 
městě,  tj.  v  Brtnici, 
jako  můj  dědeček  Josef 
Podzimek  a  také  spolu 
vystudovali  prestižní 
stavební  průmyslovku 
v Brně. 

Následně naše firma – 
nejstarší  stavební 

firma v České republice, kterou dědeček založil 
v roce  1896 – rekonstruovala rodný dům Josefa 
Hoffmanna (2004).

S  hloupostí  se  nepouští 
ani pánbůh do boje.

Manželství musí být rov-
nost smýšlení a citu, stej-
ná  vzdálenost,  obapol-
ná  důvěra  a  neomezená 
svoboda.

Budiž  srdce  šťastné 
nebo trpící, vždy potře-
buje ještě jedno k sobě.

Zkoumejte vše a přesvědčete se o všemi sami!
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Existují dva druhy umělců: jedni, kteří určitou 
věc budují na základě rozumu a systematicky ji 
rozvíjejí, a druzí, které zkrátka něco napadne.

Před 150 lety v roce 1870 se narodil 

ADOLF LOOS – dožil se 63 let

Ani u tohoto význam-
ného architekta se 
nemohu nepochlubit, že 
do jeho nejvýznamnější 
vily, kterou navrhl pro 
stavebního podnikate-
le Františka Müllera 
(1930), naše firma 
Dřevovýroba Podzimek 
repasovala původní 
dřevěné parketové pod-
lahy (2000). 

Architektura  to  není  kreslení.  Architektura 
se může psát jako báseň nebo partitura.

A kdo si zakládá domov, ať si zařizuje vše sám.

První  ornament,  který  se  zrodil,  totiž kříž, 
byl  erotického  původu.  Vodorovná  čára:  ležící 
žena. Svislá čára: do ženy pronikající muž.

Před 130 lety v roce 1890 se narodil 

KAREL ČAPEK – dožil se 48 let

Království  lhářství 
není  tam,  kde  se  lže, 
ale tam, kde se lhářství 
akceptuje.

Co nemůžeš udělat sám, 
překaz to aspoň jinému.

V  debatě:  Co  mi  je  po 
pravdě, když ji nemám já?

Neříkejte  tomu  nená-
vist. Nazvěte to poznání.

Jsou  velké  a  malé  mocnosti.  Jsou  také  velké 
a malé bezmocnosti.

Jedna z největších civilizačních pohrom: učený 
hlupák.

Myšlenku není možno zničit, myšlenku je možno 
jenom zradit.

Když  jsem  dopsal  tyto  řádky,  začal  jsem 
pochybovat  o  zajímavosti  uveřejnit  právě  tyto 
myšlenky českých osobností. Prověřil jsem proto 
narození dalších nejméně 30 nepřehlédnutelných 
osobností,  narozených  v  naší  krásné  zemi, 
a věřte, nevěřte, žádný z vyhledaných Čechů se 
nenarodil v roce končícím na nulu.

Tak nevím, proč se sdělovací prostředky omezily 
pouze  na  jméno  Karla  Čapka,  i  když  pro  mne 
osobně patří tato osobnost mezi nejoblíbenější.

Váš Josef Podzimek
Vila Františka Müllera

Vila Františka Müllera

Rodný dům Josefa Hoffmana
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PERSONÁLNÍ KOUTEK

K firmě Podzimek a synové nastoupili:
Marek Mikolášek  stř. 210
Šárka Hofbauerová  stř. 251
Josef Pejčoch   stř. 252

Z firmy Podzimek a synové odešli:
David Neuwirth  stř. 210
Petr Daniš    stř. 210
Jan Pechek    stř. 210
Radka Tatíčková stř. 220
Michal Sladovník  stř. 220
Josef Horký – do starobního důchodu stř. 220 
Ing. Eva Dočkalová  stř. 220
Patrik Zelenka  stř. 220
Lenka Němcová – do starobního důchodu stř. 251 

K firmě Dřevovýroba Podzimek nastoupili:
Marcela Volšinská

Z firmy Dřevovýroba Podzimek odešli:
Martin Pivoňka, Petr Havlík, Pavel Ondráček

K firmě Strojírny Podzimek nastoupili:
Filip Tomáš, Adam Prycl, Václav Ištván

Z firmy Strojírny Podzimek odešli:
Hynek Valjent, Martin Pavel, David Škrdla, Jan Kupec

Životní jubilea oslaví
Ve firmě Podzimek a synové:
20 let 23. 5. Hofbauerová Šárka  stř. 251
30 let 18. 5. Blecha Jakub  stř. 220
35 let 19. 8. Kurka Lukáš  stř. 230
40 let 7. 6. Byvalec Luboš stř. 210
45 let 26. 7. Hofbauer Ladislav  stř. 261
45 let 9. 6. Vilímek Michal  stř. 210
60 let 4. 9. Fašina Karel stř. 210
70 let 26. 5. Přibyl Jaroslav stř. 261

Ve firmě Dřevovýroba Podzimek
50 let  30. 8.  Miroslav Mondek
60 let  6. 7.  Jiří Mareš

Ve firmě Strojírny Podzimek s.r.o.
30 let  30. 8.  Martin Pospíchal
35 let  6. 7.  Žaneta Neradová
55 let  28. 5.  Petr Dunička
60 let  16. 6.  Luboš Pivoňka

Pracovní výročí oslaví
Ve firmě Podzimek a synové:
10 let  Ing. Stanislava Malá
15 let  Ing. Jan Polák
30 let  Dana Koubová, Jitka Vávrů, 
  Marie Hronová a Lenka Mezerová Redakce: Dana Koubová | Jazyková korektura: Dr. Jan Mazáč

GRATULUJEME
Lukášovi Kurkovi ze střediska elektro, kterému se 

dne 21. března narodila dcerka Eliška. Přejeme mladé 
rodině spoustu hezkých chvil, radosti, štěstí a zdraví.

Martin Podzimek jako „lodivod“ 
našich firem na vánočním setkání 2019

30 let ve firmě Podzimek    
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