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Mateřská školka Roztoky

Svět se mění
Musíme se měnit také.

Celý svět, a my také, překonáváme obtíže způsobené 
virem COVID-19. Shodou okolností je rok 2020 a to 
máme naplánovaná i důkladnější posouzení aktuálnosti 
strategie 2016–2020 firmy Podzimek a synové.

Myslím, že za toto období se toho dost změnilo. Mění 
se svět, ale mění se i stavebnictví.

V minulém roce bylo vše docela dobré, zisk, 
atmosféra, nálada a vyhlídky. Příchod viru vše změnil. 
Pozitivní je, že naše firmy, ale ani obor jako celek se 
nezastavily. Je mnoho oborů, které se téměř zastavily 
nebo úplně zkolabovaly (turistický ruch, kultura, hotely, 
gastronomie), ne však stavebnictví. To je dobré.

Méně dobré je však to, že jsme se ve stavebnictví vrátili 
k nervozitě a k boji o zakázku za každou cenu. Snažíme 
se s tím vyrovnat, ale nebude to lehké. Bohužel těžištěm 
našeho myšlení nebylo v uplynulém období rozvoj firmy, 

ale úvahy nad tím, jak co nejlépe a beze ztrát přečkat 
dobu „covidovou“. To se zatím daří.

Věřím, že i tuto nepříznivou dobu přečkáme. Ale ne-
stane se to samo. Stane se to jen tehdy, budete-li to chtít 
i vy, naši zaměstnanci. Budete-li si myslet, že firmy, kte-
ré sice nesou mé jméno, ale jak doufám, jsou stejně naše 
jako vaše, má cenu udržet při životě a pracovat pro ně.

To, že na trhu budou i nadále stavební firmy je jasné, 
ale budou tam jen ty progresivní, moderní, ty které 
myslí do budoucna a v kterých se cítí jejich zaměstnanci 
dobře.

Přežijí jenom ty firmy, které budou pracovat tak, aby 
se cítili dobře i objednatelé prací. Musí proběhnout 
modernizace. A to nejenom modernizace strojů, ale 
možná ještě více modernizace procesů a tím pádem 
myšlení lidí. Musíme být lepší a ještě lépe, být nejlepší.

Být lepšími lidmi, kteří tvoří lepší firmu, to by měl 
být náš cíl.

Nebojme se změn!                        Martin Podzimek
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 VYSOČINA
RESIDENCE KÄSTLE  
– novostavba bytového domu

Zámek Třešť
Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, jsme na této stavbě přesně 

v půlce času, za který chceme dokončit rekonstrukci 
Zámeckého hotelu v Třešti. Ačkoliv jsme dostali od investora 
velkorysou nabídku (a my ji přijali) na prodloužení termínu, 
tak přesto máme stále v plánu zámek předat v polovině 
července 2021. Od posledního příspěvku v časopise jsme 
zaměřili svoje práce především na realizaci hrubých rozvodů 
všech profesí, opravy krovu a kompletní výměnu střešní 
krytiny, opravy fasádních omítek včetně historických prvků 
na fasádách a zahájení vnitřních omítek. Nyní, tedy po 
10měsících, jsme téměř u konce s těmito pracemi a máme 
tedy téměř hotové hrubé rozvody, hotové jsou omítky na 
3.NP, kde budou hotelové pokoje. Výměna střešní krytiny 
je také téměř u konce. V současné chvíli se soustředíme na 
zahájení prací na hrubých podlahách. Vzhledem k velkým 
projekčním pracím a změnám požárně bezpečnostního 
řešení stojí práce v 4.NP, kde jsme byli nuceni přepracovat 
postup prací a narážíme na nedostatek kapacit našich 

V projektu RESIDENCE KÄSTLE bylo jarní a letní období 
především o tom, abychom dokončili hrubé stavby všech tří 
objektů a dostali je pod střechu, což se nám podařilo i přes 
komplikace s obdobím „covidovým“. Současně s tím, jak nám 
jednotlivé objekty rostly, jsme v nich již prováděli vnitřní 
vyzdívky, rozvody všech řemesel a vnitřní omítky. V době 
vydání tohoto časopisu nám ze stavby zmizel věžový jeřáb. 
Na objektu A máme kompletně provedeny vnitřní omítky, 
vylité betonové podlahy a dokončenou fasádu včetně oken. 
Na objektu C jsou dokončeny veškeré vnitřní rozvody, 
vnitřní omítky, připravujeme lití betonových podlah a před 
dokončením je fasáda. Na objektu B, který je nejvyšší, 
máme provedeny vnitřní vyzdívky a provádíme rozvody 
médií. Kolem domu stojí lešení a pracujeme na fasádě. 
V následujících podzimních a zimních měsících máme 
naplánovány práce uvnitř všech objektů tak, abychom tam 
dokončili výraznou část prací a na jaře se mohli věnovat 
venkovním a dokončovacím pracím.

Na realizaci zakázky se podílí Michal Vilímek, Jaroslav 
Šťastný, Stanislav Symonides a Karolína Rennerová.

Zakázka zatím běží velmi dobře, a tak doufáme, že to 
v tomto duchu dotáhneme až do konce, který je naplánován 
na příští léto.

Residence Kästle

Zámek Třešť

dodavatelů. Dále jednáme s investorem o rozšíření díla 
a chtěli bychom mu nabídnout i dodávku vnitřního vybavení 
a nábytku pevně spojeného se stavbou, interiérové obklady, 
veškeré povlakové krytiny, dodávku veškerých svítidel 
z projektu interiéru. Po celou dobu se setkáváme s jevem 
nevídaným, že všichni účastníci stavebního procesu 
táhnou za jeden provaz ve prospěch stavby. I spolupráce 
s naším partnerem ve sdružení, firmou Auböck, je výborná. 
V srpnu jsme měli i kontrolu nejvyšší, kdy na stavbu přijela 
předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. a podle 
zpráv od investora byla ze stavby nadšená. Věříme, že bude 
stavba pokračovat v nastoleném tempu i kvalitě a na konci 
budeme nadšeni všichni. Realizační tým pracuje skvěle ve 
složení Zdenek Novotný, Jenda Polák, Michal Blažek, Jitka 
Vinterová a Standa Zejda z Auböcku.
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Pivovar BERNARD v Humpolci
Práce na výstavbě Návštěvnické centra v pivovaru 

BERNARD se po jarní koronavirové krizi rozběhly opět na 
plné obrátky. Tato stavba byla, jako jediná z našeho střediska, 
postižena koronavirovou krizí a investor práce na stavbě 
mírně přibrzdil a tím nám prodloužil termín z října 2020 na 
únor 2021. Nyní již opět stavíme a snad to tak půjde i dál. 
Byly dokončeny střechy objektů, jsou hotovy probarvené 
stěrkové omítky fasády a demontováno fasádní lešení. 
V současné době probíhají práce na rozvodech zdravotně 
technické instalace, ústředního topení, vzduchotechniky, 
chlazení, suchovodu, elektro, slaboproudu a klimatizaci. 
Dále probíhá příprava pro pokládku rozvodů podlahového 
topení a montáže výtahů. Připravuje se též obklad 
fasády schodištovýtahové věže zavěšenýni betonovými 
prefapanely. Zároveň se naplno rozjela druhá zakázka 
pro pivovar BERNARD, a to stavba ocelové pozinkované 
rozhledny na pivovarském komínu. Zde byla dokončena 

DPS Betlímek

Pivovard Bernard

Dům s pečovatelskou službou Betlímek

 PRAHA

mikropilotáž, vybetonován železobetonový základ a již 
roste okolo pivovarského komínu ocelová konstrukce vlastní 
rozhledny, na kterou bude navěšeno schodiště. A aby toho 
nebylo málo, tak nám investor, jako třešničku na dortu, 
zadal třetí stavbu, a to „úpravu a nástavbu stávající varny“ 
za plného provozu pivovaru. V souvislosti s touto akcí jsme 
již v předchozích měsících provedli rozkrytí střechy varny, 
vyzvednutí jednoho stávajícího varného kotle a zpětné 
provizorní zakrytí střechy. Nyní zde probíhají stavební 
úpravy pro montáž nového a většího kotle na vaření piva 
a nástavba objektu o jedno podlaží. Stavba je od počátku 
realizována ve složení týmu techniků Pavel Podolský, Tomáš 
Pěnička, Pavel Kozina a Pavlína Šťastná.

Martin Urbánek, výrobní ředitel pro Vysočinu

Staveniště pro novostavbu domu s pečovatelskou službou 
jsme převzali v dubnu letošního roku a plán výstavby 
počítá s dokončením v dubnu 2021. Jedná se o projekt, 
jehož investorem je městská část Uhříněves, a který 
počítá s vybudováním objektu sociální péče s 16 bytovými 
jednotkami, společenským prostorem a zázemím pro výkon 
práce pečovatelek a zdravotníků. V srpnu, kdy vznikají 
tyto řádky, máme vybetonovaný strop 1.NP a aktuálně 
provádíme vyzdívky 2.NP. Projekt realizuje Tomáš Prokopec 
spolu s Davidem Tůmou a Zuzanou Volfovou.

MŠ Roztoky
Oficiální datum předání projektu mateřské školky 

v Roztokách u Prahy se kvůli komplikacím protiepidemických 
opatření posunulo o dva měsíce. Z důvodu čekání na 
dodávky komponentů ze zahraničí jsme hotový objekt 
předali až 30. 6. 2020. Kolaudace proběhla v měsíci 
červenci, ale už koncem června investor, město Roztoky 
u Prahy, zorganizoval ve zrekonstruovaných prostorách 
Den otevřené vily pro zájemce z řad veřejnosti, kteří si vilu 
prohlédli a k naší radosti i pochválili její „zmrtvýchvstání“. 
Původně zcela vybydlený objekt bytového domu prošel od 
listopadu 2017 radikální proměnou a nově se již v jeho 
útrobách zabydluje mateřská školka a v přízemí domu 
vzniká komunitní centrum, kde najdou zázemí spolky a další 
místní organizace.

Mateřská školka Roztoky
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Na našem webu najdete v sekci aktuality příspěvek 
o MŠ Roztoky s celou fotogalerií a rozsáhlou citací článku 
z roztockého periodika Odraz (lze dohledat na www.roztoky.
cz), ve kterém v červnu a červenci vyšly články mapující 
nejen samotnou rekonstrukci, ale rovněž i historii vily 
a ohlasy veřejnosti na její proměnu.

Lukáš Vykydal, Martin Knapp a Stáňa Malá tvořili tým, 
kterému za úspěšné dokončení patří velký dík.

Havelská
Na projektu rekonstrukce historického nájemního domu 

na Praze 1 bylo aktuálně dokončeno zvedání centrálního 
světlíku v budově A. Po dlouhých průtazích byla konečně 
odsouhlasena barva fasády v zeleno-šedém odstínu, která by 
měla být v době, kdy vychází firemní časopis, již dokončena. 
Lešení s plachtou v ulici Havelské bude pak odstraněno do 
konce září 2020. Montážní parta z Dřevovýroby pokračuje 
v pokládce dubových vlysů na podlahy místností a v realizaci 
jsou rovněž obklady koupelen. Ukončena je montáž výtahu 
v budově A. Kompletně dokončeny jsou statické práce na 
domě. Z důvodu klientských změn jsou částečně pozastaveny 
práce v šestém patře budovy A, kde prochází projektovou 
změnou umístění a dispozice jednotlivých koupelen. Ve 
vnitrobloku probíhá štukování omítek a rovněž interiéry 
jsou aktuálně omítány historizující škrábanou omítkou.

Náročný projekt v centru hlavního města zajišťuje tým pod 
vedením Jaroslava Martinčíka, ve složení Tomáš Blatský, 
Jakub Blecha a Ondřej Nuts.

Vila Kopeckého
Projekt Vila Kopeckého byl dokončen a předán k datu 

13. 8. 2020. Při kompletní rekonstrukci tohoto soukromého 
bytového domu byla kompletně změněna dispozice objektu, 
kde nově vznikly 4 byty a kancelářská jednotka v suterénu. 
Akci jsme realizovali od května 2018, přičemž práce byly 
na čas přerušeny z důvodu přepracování projektu, který 
musel nově zahrnout i kompletní sanaci základových 
konstrukcí. Poděkování za zdárně dokončený projekt patří 
realizačnímu týmu pod vedením Tomáše Prokopce, se 
kterým spolupracovali Pavel Zelenka a Zuzana Volfová.

Jaroslav Martinčík, výrobní ředitel pro Prahu

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Vila Kopeckého
stav před a po rekonstrukci

TŘEŠŤ
Nejskloňovanějším slovem letošního roku bude 

bezesporu COVID a ani já se mu nevyhnu. Od 
vypuknutí epidemie nezavládly na stavebním trhu 
obavy, ale přímo šílenství. V této nejisté době 
drtivá většina soukromé sféry odkládá své stavební 
záměry do šuplíků a vyčkává, co bude dál. 

Stavebnictví tedy táhne pouze stát, potažmo 
kraje a města, které vypisují své soutěže stále jen 
na nejnižší nabídkovou cenu. Asi tušíte jaký dopad 
má tato situace, „vítězné“ ceny veřejných zakázek 
se pohybují hluboko pod náklady a všichni se snaží 
urvat zakázku opravdu za každou cenu. I my jsme 
se účastnili mnoha soutěží a s údivem sledovali 
výsledné nabídkové ceny, ale nevzdáváme se. 

Každá krize má své dno a na konci každého tunelu 
je světlo. A tak jen doufejme, že nynější propad 
bude jen kratší epizodou, šuplíky soukromé sféry 
se otevřou a ceny se usadí na takové úrovni, kde 
zisk nebude mít jen zápornou hodnotu.

Pepa Studnička, 
vedoucí obchodního oddělení Třešť

PRAHA
Po ukončení nouzového stavu, kdy jsme pracovali 

z domova, jsme se opět vrátili do kanceláře, což nám 
usnadňuje každodenní komunikaci a běžný provoz.

Nouzový stav nám ovšem, kromě věcí negativních, 
dokázal nabídnout i věci pozitivní. Začali jsme 
významněji využívat výhod, které nám nabízejí 
moderní technologie, jako jsou vzdálené přístupy, 
společná práce na sdílených souborech, koordinace 
práce pomocí videohovorů atd.

Ověřili jsme si, že i v této nečekané situaci se 
práce nezastavila a i přes drobné technické obtíže, 
pokračovala prakticky se stejnou intenzitou. 

Také se ukázalo, že některé procesy, které nás 
„přímo neživí“, bylo možné zjednodušit, či jsme 
se bez nich dokázali zcela obejít. Nyní se musíme 
zamyslet, zda to bylo možné pouze z krátkodobého 
hlediska v době krize, či by to bylo možné i v běžném 
provozu.

V současné době se pražské obchodní oddělení 
intenzivně věnuje projektu Marina Orlík, který je 
rozdělen do několika etap, je navržen americkým 
architektem a výrobní oddělení již zahajuje přípravu 
jeho první části.

Také jsme byli osloveni s další etapou 
rekonstrukce na Loretánském náměstí, nebo jsme 
se účastnili několika výběrových řízení, která byla 
vypsána veřejným zadavatelem.

Martin Sojka, 
vedoucí obchodního oddělení Praha
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V letních měsících tohoto roku jsme pokračovali v dodávce 
a montáži oken pro poslední, západní fasádu Zámeckého 
hotelu Třešť. Aktuálně tuto zakázku finišujeme a všech 182 
nových oken, tvarových kopií originálu, již brzy můžete vidět 
na svých místech. V měsíci září bude kompletní dodávka 
dokončena a my se budeme těšit, že se do třešťského zámku 
snad znovu podíváme při renovaci podlah.

Novou zakázkou, téměř v sousedství, je památka zapsaná 
ve Světovém dědictví UNESCO - Státní zámek Telč, kde jsme 
aktuálně dokončili vzorování podlah a v průběhu září bude 
zahájena jejich výroba a následně i montáž.

V prázdninových měsících jsme zrealizovali řadu menších 
podlahových zakázek pro soukromé investory a již tradičně 
jsme se s náležitou péčí věnovali údržbě dřevěných podlah 
ČSOB a to v nové Centrále ČSOB-SHQ v pražských Radlicích, 
v budově oceněné v soutěži Stavba roku 2019.

Na závěr nám dovolte ještě připomenout výsledek 
unikátního projektu revitalizace Šlechtovy restaurace, 
kam jsme vyráběli a dodávali podlahy, tak jak jej zachytil 
fotoaparát pana Zdeno Helferta.

František Petrásek, ředitel společnosti

Šlechtova restaurace - během rekonstrukce a finální podoba

Centrála ČSOB v Radlicích
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V červenci letošního roku jsme uskutečnili velmi 
zajímavý projekt v Brně v nové výstavbě – kancelářském, 
maloobchodním a životním kampusu Vlněna v centru Brna, 
kde vyrostly moderní designové budovy.

Do jedné z těchto budov jsme měli možnost zhotovit 
recepci, která je dominantou celého interiéru. Recepční 
pult, vytvořený jako monolit do tvaru kapky, jejíž půdorys 
tvoří bumerang, je kompletně vytvořen z umělého kamene 
Hi-macs.

Na zakázce spolupracoval tým pod vedením Tomáše 
Kroutila, složený z pracovníků Radka Vyhlídala, Jiřího 
Matouše a Jiřího Filipa, s renomovanými designéry.

Tomáš Kroutil, projektový manažer

HI-MACS

Transport přelivové klapky pro přehradu Nechranice

Recepce kampusu Vlněna 
finální podoba a polotovar 
v dílnách Dřevovýroby 
Podzimek
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Vodní dílo Nechranice 
– rekonstrukce bezpečnostních 
přelivů.

V roce 2018 byla zahájena s využitím dotačních programů 
Ministerstva zemědělství rekonstrukce bezpečnostních 
přelivů na Vodním díle Nechranice, které se nachází na řece 
Ohři. Původní plán byl provést rekonstrukci levého a pravého 
přelivu do konce roku 2019. Tento předpoklad ovšem 
nebylo možno časově realizovat z důvodu nepředvídaných 
překážek při stavebních a bouracích pracích starého jezu, 
kde běžné metody nebylo nakonec možno použít a bylo 
přistoupeno k bourání betonů vodním paprskem. Tím byla 
celá realizace časově posunuta zhruba o jeden rok a bylo 
nutno rekonstrukci rozdělit na dvě samostatné stavby 
levého a pravého pole.

přepravena za přítomnosti televizních kamer na montážní 
konstrukci s kolejnicemi, po kterých byla transportována pod 
most. Zde byla pomocí hydraulických panenek přizvednuta 
a začepována do ložisek. Po začepování hydraulických 
pístnic, které klapku podpírají, bylo možné přemontovat 
montážní konstrukci na druhou stranu přelivného pole 
a první část klapky zvednout do polohy umožňující montáž 
druhé části. Po namontování druhé části klapky byly obě 
části sešroubovány k sobě a svařeny.

V těchto dnech probíhají dokončovací práce na levé části 
bezpečnostního přelivu a ten bude v listopadu letošního 
roku předán investorovi – Povodí Ohře. Druhá část stavby – 
pravý bezpečnostní přeliv je v současnosti předmětem 
nového výběrového řízení, kterého se také účastníme 
a o výsledku vás budeme informovat.

Lukáš Soutor, technické oddělení

Rako 3
V březnu letošního roku jsme uzavřeli s firmou 

Lasselsberger, s.r.o. smlouvu o dílo na zakázku Rako 
3 - příprava hmot. Tato zakázka je již druhou etapou 
rekonstrukce přípravny a dopravy hmot k lisovacím strojům 
pro výrobu obkladů, kterou realizujeme.Montáž přelivové klapky pro přehradu Nechranice

Rako

Montáž přelivové klapky pro přehradu Nechranice

Pod most na levém přelivu v hrázi Nechranické přehrady 
se nám v průběhu června a července podařilo namontovat 15 
metrů dlouhou, 6,5 metru vysokou a 65 tun vážící přelivnou 
klapku. Montáži předcházela přeprava samotné konstrukce 
z areálu Strojíren do 250 km vzdálených Nechranic. 
Vzhledem k rozměrům konstrukce, její hmotnosti a pozici 
montáže byla klapka do Nechranic transportována ve dvou 
částech na dvou speciálních trailerech pro nadrozměrný 
náklad.

Konvoj doprovodných vozidel spolu se dvěma trailery 
vyrazil 15. 6. 2020 ve večerních hodinách z Třeště a přes 
noc dorazil do Nechranic. Následně byly obě půlky klapky 
přeloženy z trailerů do přelivu, odkud byla první část klapky 
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Zakázka se skládala ze dvou technologických uzlů 
spojených dopravními pásy a skluzy. Dále jsme provedli 
úpravu šesti návazných dopravních pásů pro zvýšení 
dopravního výkonu. Na námi dodávané ocelové konstrukce 
jsme montovali stroje od Italské firmy SACMI pod dozorem 
Italského technika.

V objektu surovinové haly jsme dodávali a montovali cca 
30 tunovou ocelovou konstrukci pod drtič s podavačem 
a vstupní násypku. Jelikož prostor mezi stávajícími stroji 
a dopravníky byl velice omezený, nebylo možno použít pro 
montáž klasický autojeřáb. Zde jsme poprvé využili pro 
účely montáže vlastní manipulátor MERLO a osvědčil se.

Ve vnějším prostoru vedle surovinové haly jsme postavily 
druhou 12tunovou ocelovou konstrukci, kterou jsme 
osadili dalším strojem od firmy Unikasset tzv. trhačem jílů. 
Tento stroj slouží k rozmělnění jílových hrud. Konstrukce 
je zastřešená trapézovým plechem a jsou na ni umístěny 
navazující dopravní pásy.

Propojení se stávajícím zařízením a úpravy dalších šesti 
dopravníků musely proběhnout ve 14denní odstávce ve 
druhé polovině července. Vše se podařilo v rekordním 
čase a v současné době zařízení funguje ke spokojenosti 
zákazníka ve třísměnném provozu.

Kompletní výroba ocelových konstrukcí a nových 
dopravních pásů proběhla v dílnách firmy Strojíren 
Podzimek. Montáž jsme realizovali vlastními montéry 
a s využitím vlastního manipulátoru, který se ve stísněných 
pracovních podmínkách velice osvědčil.

Roman Hrůza, vedoucí projektant

Stavební soutěže 2020
Letošní rok přepisuje veškeré standardy a zajetá 

pravidla, stavební soutěže se tedy přizpůsobují podobně 
jako my ostatní. Zatímco Stavba Vysočina odložila svou 
uzávěrku, stejně jako prohlídky a slavnostní vyhlášení, 
celorepubliková soutěž Stavba roku 2020 probíhá 
v podobném harmonogramu jako v minulých letech, jen se 
veškerá rozhodnutí a oznámení dějí tak nějak spontánněji 
a musíme se jim velmi flexibilně přizpůsobovat.

O návštěvě poroty na místě námi přihlášeného projektu 
MŠ Bystrouška jsme tak byli obeznámeni jen dva dny před 
samotnou návštěvou, kdy bylo třeba promptně zajistit 
přístup do budovy školky, průvodce projektem a zástupce 
všech subjektů stavbou dotčených – tedy nás jako dodavatele, 
projektantů, investora i provozovatele. I přes šibeniční 
termín a aktuálně platná opatření na nošení roušek a sociální 
distanc v jihlavském okrese, se nám podařilo domluvit 
zpřístupnění objektu školky a její prohlídku na stanovený Rako

Rako
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datum a čas - pondělí 27. 7. 2020 v 15.20 hod. V dané situaci 
bylo velkou výhrou, že letní provoz předškolního zařízení 
s internátním provozem byl jen na polovině své standardní 
kapacity, mohli jsme si tak projít značnou část objektu, aniž 
bychom svou přítomností děti rušili či vystavovali nějakému 
riziku. Jedna z prázdných tříd nám potom posloužila jako 
zázemí pro následné setkání, diskuzi a drobné, leč osvěžující, 
občerstvení poroty a zástupců dodavatelů, města Jihlavy 
a školky samotné.

Myšlenka na vyhlášení soutěže Stavba roku vznikla 
v roce 1992. Tehdy se Nadace ABF stala právním nástupcem 
Československého střediska výstavby a architektury a navá-
zala na jeho čtyřiatřicetiletou informační a vzdělávací tradi-
ci. Soutěž se postupně vyvíjela a měnila, k významné změně 
došlo i v loňském roce, když místo deseti nominovaných sta-
veb ze všech přihlášených, porota druhým rokem navštěvuje 
všechny přihlášené stavby. Letos jich bylo celkem 84.

Mezi kritérii pro získání titulu Stavba roku jsou mimo kvality 
a začlenění stavby do okolí, také architektonická kvalita 
stavby nebo hledisko trvalé udržitelnosti v ekonomické, 
environmentální i sociální podobě. Důraz se klade také na 
spokojenost stavebníka, uživatele i přijetí veřejností.

Porota je složena z odborníků z České komory inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, Svazu podnikatelů 
ve stavebnictví, nadace ABF a přítomen je i zástupce 
Ministerstva průmyslu a obchodu. Za sbor expertů se na 
školu přijel podívat Zdeněk Jiran, profesor ČVUT.

Na titul Stavba roku porota v tomto ročníku nominuje pět 
staveb. Výsledky budou vyhlášeny při nominačním večeru 
10. září 2020 v Národním technickém muzeu. Přihlášené 
stavby lze poté shlédnout při putovní výstavě Stavba roku. 
Panely s prezentací vlastních přihlášených staveb dostane 
také každý z krajských úřadů, ty jsou letos výjimečně 
přihlášeny všechny z České republiky. Více zjistíte na http://
www.stavbaroku.cz.

Ze samotného setkání vzniklo nejen několik fotografií, ale 
především tisková zpráva, zaslaná regionálním novinářům, 
na níž jsme se podíleli, a která citovala vedoucího projektu 
Zdeňka Novotného, výrobního ředitele Martina Urbánka, 
představitele města a ředitelku Mateřské školy a Speciálně 
pedagogického centra Jihlava, pod které MŠ Bystrouška 
patří, Ljubici Váchovou Novákovou, která koncept 
a provedení budovy velmi chválila. Zásadní pasáže z této 
tiskové zprávy a další fotografie najdete na našem webu 
https://www.podzimek.cz/porota-stavby-roku-na-navsteve-
ms-bystrouska/. O všech událostech informujeme také 
pravidelně na facebookové stránce /podzimekasynove. 
Sledujte nás!

Ivana Opršalová

JINDŘIŠSKÁ VĚŽ

V jarním období jsme jako spousta dalších objektů byli 
nuceni zavřít v rámci opatření COVID-19. Věž potemněla, 
Jindřišská ulice byla bez života, bez lidí. Po prvotním 
šoku nás všech jsme se tedy pustili do vnitřních úprav. 
Využili tak situace, že je možné generální úklid, výmalbu 
celé věže a ostatní úpravy zrealizovat při denním světle 
a ne jako obvykle v noci. Při našem běžném provozu a při 
dennodenním otevření to jinak nejde.

Na první den otevření (25. 5. 2020) jsme netrpělivě čekali 
a první návštěvník přišel ihned po otevření brány. Měli jsme 
vzájemně velkou radost, pán dostal dárek na odchodnou 
a s radostí se nechal zvěčnit. Bohužel na další zákazníky 
jsme si počkali déle, ale s ohledem na situaci a téměř 
nulovému turistickému ruchu se daří věži dobře.

Za tři měsíce po otevření jsme uspořádali dvě výstavy 
s vernisážemi, které byly s hojnou účastí, bylo znát, že lidem 
kultura velmi chybí. Připravili jsme na podzimní sezonu 
bohatý program a věříme, že si to naši další návštěvníci 
nenechají ujít.

Pevně věřím, že vše zvládneme a budeme se navzájem 
podporovat a přát všem zaměstnancům a jejich rodinám 
mnoho zdraví.

Lucie Dolfi, kastelánka Jindřišská věž

Práce na úpravách interiéru Jindřišské věže

Plakáty z letních akcí konaných v Jindřišské věži První návštěvník zrekonstruovaných prostor s dárky
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Historie, zajímavosti a humor (20)

Tak je rok 2020 a moje povídání pro vás o všem 
možném má dvacáté pokračování. Přemýšlel jsem, 
o co se s vámi mám podělit. Až mi přišel do ruky 
Pracovní řád pro úředníky z roku 1870. Byl pro 
mne velmi inspirující při srovnání s dnešní dobou 
a požadavky na „svá práva“ nejen v úřadu, ale 
i v našem podniku. Seřadil jsem proto postupně 
pár údajů z následujících let. Ale začnu právě 
výše uvedeným pracovním řádem.

Před 150 lety
PRACOVNÍ ŘÁD PRO ÚŘEDNÍKY - 1870

1. Denně před začátkem pracovní doby jsou 
povinni úředníci důkladně zamésti kancelář, 
vybrati popele z kamen a utřít prach.

2. Úředníci zodpovídají dále za to, že kancelář 
bude vždy řádně vytopena. Potřebné palivo 
obstarají na svůj náklad.

3. Soukromé rozhovory jsou v pracovní době 
nežádoucí.

4. Řádná pracovní doba jest 12 hodin denně. 
V případě potřeby musí každý úředník pracovati 
bez vyzvání přes čas.

5. Jakákoliv politická činnost úředníků má za 
následek okamžité propuštění.

6. V kouření a požívání lihovin se očekává 
u úředníků zdrženlivost.

7. K dámám a výše postaveným osobám se úředník 
chová slušně.

8. Jako četba se doporučuje bible. Není námitek 
proti jiným knihám, pokud jsou tyto mravně 
nezávadné.

9. Povinností každého úředníka je péče 
o zdraví. V případě nemoci není nárok na mzdu. 
Každý úředník, který má pocit odpovědnosti, by si 
měl pravidelně ukládati ze své mzdy přiměřenou 
částku pro případ nemoci či jiné nepředvídané 
potřeby.

10. Úředníci se nesmějí při práci mýliti. Kdo 
se při své práci dopouští častěji chyb, bude 
propuštěn.

11. Kdo odporuje šéfovi, dokazuje tímto, že před 
ním nechová potřebné úcty. Z této skutečnosti se 
vyvodí důsledky.

12. Úřednice jsou povinny vésti zbožný a cudný 
život.

13.O dovolenou mohou úředníci žádati jen 
z naléhavých rodinných důvodů. Tato je však 
neplacena.

14. Úředníci nechť mají stále na mysli, že tisíce 
jiných osob jsou ochotny okamžitě nastoupit na 
jejich místa.

15. Úředníci nesmějí nikdy zapomenouti, že jsou 
svému principálovi povinni vděčností, neboť je 
jejich živitelem.

Následně jsem si vzal do ruky první vydání 
knížky Pět generací stavařů - život ve třech 

stoletích a zjistil jsem, že právě naše stavební 
firma díky jeho zakladateli velmi pokročila 
v respektu ke svým zaměstnancům. Dědeček Josef 
nikdy nezapomněl, že pocházel z chudé rodiny 
domkáře, nádeníka a posléze zedníka a že sám 
jako zedník začínal. Proto důsledně dbal nejen na 
důstojné bydlení svých dělníků, ale i na dodržování 
pracovních podmínek v té době platných.

Před - 111 lety 
PRACOVNÍ ŘÁD FIRMY PODZIMEK - 1909

§ 2 – Mladiství dělníci a osoby ženského pohlaví 
zaměstnávají se pouze při lehčích, jich tělesným 
silám přiměřených pracích

§ 3 – Práce přes čas zaplatí se zvlášť. Ve svátek 
pracuje se od 6 hod. do 2 hod., ale povoluje se 
dělnictvu s ohledem na jeho náboženské vyznání 
čas potřebný k dopolednímu obcování službám božím. 
O velkých svátcích jako Boží hod se nepracuje.

Nedělní práce v cihelně jest dovolena
a) při obsluze pecí, avšak pod tou podmínkou, že 

bylo zapáleno nejpozději v sobotu před 6. hodinou 
večerní (při přerušení prací)

b) při přípravě hlíny dospělými dělníky 
mužského pohlaví po dobu 2 hodin. Dělníkům, 
kteří v neděli déle než 3 hodiny jsou v cihelně 
zaměstnání, povoluje se náhradní odpočinek každou 
druhou neděli 24 hodin

Je také třeba konstatovat, že firma Podzimek 
byla první firmou v Třešti, která podepsala se 
svými zaměstnanci první kolektivní smlouvu.

Před 100 lety
KOLEKTIVNÍ SMLOUVA - 1920

Výsledkem této spolupráce mezi majitelem a jeho 
zaměstnanci byla skutečnost, že se v naší firmě za 
celou dobu její existence ani jednou nestávkovalo.

Pak následovalo mnoho dalších let spokojené 
spolupráce mezi majitelem firmy Josefem a následně 
Jaroslavem Podzimkem, které po druhé světové 
válce a únorovém vítězství dělnické třídy v roce 
1948 vyústilo ke znárodnění naší stavební firmy 
Podzimek a syn. K jejímu navrácení původnímu 
majiteli Josefu Podzimkovi ml. došlo po restituci 
v roce 1992. Následujících 10 let jsme se učili, 
tedy my majitelé a vy naši spolupracovníci, spolu 
žít. K připomenutí té doby si dovolím uvést část 
dopisu, který byl adresován vám všem 28. 5. 2002.

Před 18 lety
SETKÁNÍ NA TŘEŠŇOVCE 2002 
Dopis všem našim spolupracovníkům

Milí přátelé, blízcí spolupracovníci,
vím, že mi dnes budete přát k narozeninám. 

Především se to sluší a ponechám si víru, že je 
to upřímné. Rozhodl jsem se využít dnešního dne 
a podělit se s Vámi, nejbližšími spolupracovníky, 
o několik svých postřehů k dění v naší společnosti.

Přes nepopiratelné dobré hospodářské výsledky, 
které již několik let dokumentují úspěšnou 

Práce je to,
co nikdo nechce dělat.

T. G. Masaryk
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Areál firem Podzimek po restituci

práci celého vedení firmy v čele s mým synem 
Janem, mě poslední dobou trápí postoje některých 
pracovníků, které k dobrému pracovnímu ovzduší 
jistě nepřispívají. Dobře víte, že nejsem přítelem 
dlouhých debat, nejasných formulací, že se 
nevyhýbám i nepříjemným sdělením a proto se 
pokusím některé z těchto jevů pojmenovat.

Stále se mezi námi objevuje strach. Jednak 
z toho, že nebude dost práce, a podruhé, co si 
počneme, když bude více zakázek, než stačíme 
realizovat.

V prvém případě začínáme zpracovávat krizové 
plány nebo uvažujeme o změkčení uvážlivě 
zpracovaného dlouholetého výhledu firmy. 
V druhém případě se chystáme definovat hranici, 
až kam připustíme nárůst výkonů apod. Myslím, 
že na to, jak jsme zatím malá jednotka, máme dost 
energie a dobře připravený aparát k operativnímu 
řešení nastalé situace. Jsem příznivec citátů, 
a proto doporučuji si zapamatovat odpověď Keltů 
na hrozby Alexandra Velikého: „Bojíme se jen 
jednoho, aby nám nebe nespadlo na hlavu.“

Druhý nešvar, kterému se musíme bránit, je 
rozbujelé „papírování“, které na nás útočí zvenku, 
ale i zevnitř. Mohlo by časem pohltit zdravý rozum 
a dobré řemeslo.

Za třetí musím konstatovat, že ačkoli chápu 
a ctím sílu kolektivního rozhodování, musím 
připomenout, že nejsme parlament, ale soukromá 
rodinná stavební firma. Často slyším, že nejtěžší 
je, aby se tři Podzimkové dohodli, a pak je již vše 
snadné. Máte pravdu, máme rozdílné názory, které 
vyplývají z různých povah, životních priorit 
a generačních zkušeností. Každodenní praxe v naší 
firmě Vás však mohla přesvědčit, že ctíme princip 
jediného vedoucího a tím je ředitel společnosti, 
který se opírá o koncepci či dílčí dohodu tří 
majitelů firmy. Mohu Vás ujistit, že všichni tři 
Podzimkové mají své nezastupitelné místo ve firmě 
a každý dle svých sil a svého postavení odvádí 
společnosti to nejlepším, co umí a může.

Čtvrtý malicherný důvod, který mě však přiměl 
k napsání tohoto dopisu, je veřejná i skrytá 
polemika k opravě firemního dvora či reklamě 
na sportovištích. Slyšel jsem silné věty: „Je to 
demoralizující.“ „Kdyby nám to raději vyplatili 
v odměnách.“ „Chybí nám počítače.“ „Rádi bychom 
další auta,“ atd. Nebudu s Vámi polemizovat, zdali 
a kolik Vám chybí počítačů, nejsem kompetentní 
a krom toho patřím spíše ke generaci, která ve 
stejném stavebním dvoře, s téměř stejným počtem 
zaměstnanců postavila stovky menších i větších 
domů bez počítačů, internetu, e-mailů, a to pouze 
s dobrými mistry, řemeslníky a dělníky.

Ale co bych chtěl připomenout? Že dobré 
hospodářské výsledky umožnily majitelům čistě 
soukromé firmy vyplatit si poměrně vysoké 
dividendy. Nestalo se tak! Hrubý zisk se plně 
využije na vyplacení dohodnutých odměn dle 
dlouho a demokraticky diskutovaného mzdového 
systému. Dále k modernizaci a doplnění drobné 
i větší výrobní mechanizace a k modernímu 
vybavení Vašich pracovišť.

Pouhých 10 % jsme se jako majitelé, místo osobních 
dividend, rozhodli uvolnit na zkrášlení vstupu do 
areálu firmy. Považuji téměř za nefér všechny 
výše uvedené poznámky. Ano, jsme majitelé, kteří 
mají vztah ke krásnému pracovnímu prostředí, 
ke kterému patří nejenom Vaše kanceláře, ale 
i celkový vzhled firmy. Těm, kteří tento vztah 

ke krásný nemají či ho nechápou, těm to pouze 
oznamuji! Platí to v neposlední řadě i k podpoře 
sportu či již třetího ročníku divadelní Cihelny. 
Tyto akce patří do oblasti propagace firmy, ale 
jistě tam patří či budou patřit i jiná rozhodnutí 
majitelů firmy…

Přikládám dvě fotografie, jak vypadal areál 
stavební firmy Podzimek a synové po restituci 
a jak vypadá po jeho obnově v současné době.

Věřím, že se vám v naší „nové firmě v zahradě“ 
pracuje lépe, že máte více počítačů i aut a že nám 
po letech dáte za pravdu, že to za to stálo, zvláště 
když přijedou cizí návštěvníci a ptají se, zda 
jsou opravdu správně v „Podzimkově firmě“ a ne 
v zámku.

Aktuální podoba areálu firem Podzimek

Současností vás nebudu unavovat, neboť 
jste zavaleni různými písemnými dokumenty 
i podnikovým intranetem. Jistě si o spolupráci 
mezi majitelem Martinem Podzimkem a vámi uděláte 
úsudek nejlépe sami. Z mého pohledu je atmosféra 
ve firmě, bez ohledu na „virus“, víc jak dobrá, chci 
věřit, že je nejlepší za posledních 123 let.

Váš

Josef Podzimek

11 |



PERSONÁLNÍ KOUTEK
K firmě Podzimek a synové nastoupili:
Jakub Půža   stř. 210
Michal Glezgo   stř. 220
Šárka Ondráčková  stř. 220
Martin Cambálek  stř. 230
Petr Vodička    stř. 240

Z firmy Podzimek a synové odešli:
Marek Mikolášek  stř. 210
Bc. Jana Venkrbcová stř. 210
Jan Herbrych   stř. 230

K firmě Dřevovýroba Podzimek nastoupili:
Roman Matýsek, Tomáš Kroutil

Z firmy Dřevovýroba Podzimek odešel:
Jiří Pelant

K firmě Strojírny Podzimek nastoupili:
Ondřej Navrátil, Lukáš Doležal, Zdeňka Bukovská, 
Lukáš Jelínek

Z firmy Strojírny Podzimek odešli:
Irena Fejtová, Miroslav Rokos, Pavel Červenka, Adam Prycl, 
Jan Matějíček, Čestmír Just a Jana Hamršmídová – odchod 
do důchodu

Životní jubilea oslaví
Ve firmě Podzimek a synové:
30 let  13. 10.  Daniel Müller DiS.  stř. 220
30 let   22. 10.  Roman Neklapil stř. 230
60 let   16.12  Eva Nespěchalová stř. 261
60 let   19. 12. Zdeněk Koníř stř. 210

Ve firmě Strojírny Podzimek s.r.o.
60 let  29. 12. Miroslav Pátek

Pracovní výročí oslaví
Ve firmě Podzimek a synové:
10 let  Dana Lysá  stř. 251

Ve firmě Strojírny Podzimek s.r.o.
40 let   František Teplý

Redakce: Dana Koubová | Jazyková korektura: Dr. Jan Mazáč

Účastníci grilování

GRATULUJEME
Markovi Vlachovi, řediteli firmy Polytrade CE 
k narození dcerky Amélie, která se narodila 
7. července 2020. Blahopřejeme i Radku Vyhlídalovi 
z Dřevovýroby Podzimek k narození syna Honzíka. 
Toho rodiče přivítali na svět 29. července 2020. Oběma 
mladým rodinám přejeme spoustu radosti, štěstí 
a zdraví v rodinném i osobním životě.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za dlouholetou, 
poctivou a profesionální práci Čestmíru Justovi. 
Pracoval ve firmě Strojírny Podzimek nejprve 
jako zámečník a později jako mistr neuvěřitelných  
46 let. Přejeme mu pevné zdraví, spoustu hezkých 
chvil v rodinném kruhu, pohodu a radost do dalších let.

Monika Macháčová se připravuje na jízdu

Ukončení léta 
ve Strojírnách Podzimek

Letos jsme se sešli již podeváté v  areálu firmy při letním 
grilování. Luboš Pivoňka se opět zodpovědně zhostil 
úlohy šéfa grilu. Opékal dvě výborně naložené kýty, každá 
vážila kolem 15kg. Masíčko bylo vynikající. Počasí bylo 
letos opravdu letní a účast hojná. Posezení se zúčastnili ve 
velkém počtu i zaměstnanci, kteří si již užívají zaslouženého 
odpočinku a měli jsme i návštěvu z naší spřátelené firmy 
Tramonty Chrudim. Doufám, že se akce všem líbila  
a můžeme se těšit na příští rok.

Markéta Kalábová, sekretářka ředitele

Vodní lyžování
se tradičně uskutečnilo na Kosteleckému rybníku již po 
osmnácté. Účastníci si užili přenádherného letního počasí.
„Partička“ přátel vodního lyžování se o nás jako vždy 
perfektně postarala. Děkujeme za přátelskou a milou 
atmosféru. Budeme se těšit příští rok na shledanou a snad 
přivítáme i nové odvážlivce, co zkusí jízdu na vodních lyžích.

Dana Koubová
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