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Účastníci výjezního zasedání v hotelu Zámek Valeč

ŠTĚSTÍ

Při vzpomínce na kamaráda, spisovatele Jiřího
Stránského jsem si vzpomněl na knihu Štěstí. Tato kniha
popisuje šťastné okamžiky v prostředí a čase, kde by je
člověk nečekal, konkrétně vězení v 50. letech.
A já jsem se zamyslel a říkal jsem si, jaké máme štěstí,
že žijeme v této době a řešíme jenom covid.
Covid, co to je covid? Muška jenom zlatá. To je jen
něco, co se rozhodlo nám trochu zkomplikovat život
a podnikání. Ale když budeme mít štěstí, tak tuto dobu
přečkáme a možná budeme ještě silnější, otužilejší,
konkurenceschopnější.
Když budeme mít štěstí, tak nepřijde doběh této složité
doby později, tak jak bývá ve stavebnictví obvyklé.
Štěstí je také to, že současná krize nepostihla naše
obory takovou silou a omezeními jako jiné obory. Máme
štěstí, že máme takové zakázky, kde se nám zatím, i když
někdy s velkým vypětím a nasazením, daří problémy
řešit a zakázky realizovat. To není samo sebou! To je tím,
že máme štěstí na dobré spolupracovníky a to ve všech
našich firmách. Na spolupracovníky, kteří se vždy snaží
najít cesty jak to jde, a ne jak to nejde.
Děkuji Vám za to.
A protože mám často problém, abych oslovil opravdu
všechny naše spolupracovníky ve všech našich firmách,
měl jsem jako součást komunikace potřebu mít jedno
společné logo, které bude znázorňovat blízkost,

spolupráci a propojenost našich firem. Dovolím si Vám
tedy představit logo, které budu při oslovování Vás
všech, všech našich firem a spolupracovníků používat.
Spolu jsme silnější!

Když budeme mít štěstí, tak příští rok „virus“ skončí,
vše bude lepší a budeme si užívat oslavy 125 let od
založení firem Podzimek a to bez jakýchkoliv omezení.
Do příštího roku přeji všem, všem našim
spolupracovníkům a jejich rodinám hlavně dobré zdraví
a také to štěstí.

Martin Podzimek
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VYSOČINA
Návštěvnické centrum, Rozhledna
a Nástavba varny v pivovaru Bernard

Na sklonku roku 2020, jsme se výrazně přiblížili
oficiálnímu termínu dokončení celé stavby, tedy konec
února 2021. Dvě menší stavby, a to ocelovou rozhlednu
kolem starého pivovarského komínu za 18,5 milionu
korun a Nástavbu varny za provozu za 7 milionů korun,
které jsme získali v průběhu výstavby návštěvnického
centra, jsme již takřka dokončili a zbývá dokončit již jen
drobnosti. Ovšem i práce na hlavní stavbě Návštěvnického
centra za 80 milionů korun výrazně poskočily kupředu.

ve 3.NP, kde došlo ke značnému popraskání. Tento problém
nás výrazně časově ovlivnil. Nyní dokončujeme práce na
finálních površích interiéru. Jedná se o keramické obklady
v sociálním zázemí a v gastro provozech, dále o režné zdivo
v expozici a také sádrokartonové podhledy stropů. Rovněž
montujeme zámečnické doplňky interiéru. Začátkem nového
roku 2021 nás čeká ještě veliká porce práce, spočívající ve
výmalbě, kompletaci všech řemesel, v montáži interiérových
dveří, provádění podlahových stěrek a v pokládce dřevěných
podlah v restauraci. Pevně věříme, že vše dotáhneme
do zdárného konce včas, a především ke spokojenosti
specifického a velmi náročného investora. Stavbu vede Pavel
Podolský, Tomáš Pěnička, Pavel Kozina a Pavlína Šťastná.

Novostavba bytového domu
s ubytováním RESIDENCE KÄSTLE

Na projektu RESIDENCE KÄSTLE za cca 150 milionů
korun bylo léto a podzim obdobím, které jsme věnovali
především pracím na vnější obálce stavby. Podařilo se nám
na všech objektech dokončit střechy, fasády včetně oken,
provést izolace teras a spustit topení, takže máme stavbu
zajištěnou a připravenou na zimní období. Současně s prací
na vnějších konstrukcích jsme v domech prováděli vnitřní
omítky a podlahové konstrukce včetně podlahového topení.

Rozhledna - pivovar Bernard
Po demontáži věžového jeřábu jsme konečně mohli dokončit
hrubou stavbu přízemí s recepcí a prodejnou reklamních
předmětů. Zde již provádíme veškeré rozvody instalací
v podhledech, jemné omítky stěn a čisté podlahy. V této
zimní době máme dokončené střechy nad všemi objekty,
stejně tak jako fasády. Dále byla provedena montáž výtahů.
V průběhu výstavby jsme řešili problém se speciálně
probarvenými betonovými podlahami, v prostorách pivnice
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Residence Kästle
Zahájili jsme práce na obkladech a dlažbách, montáže
sádrokartonových konstrukcí a na objektu ubytovny
malby a nátěry. Během zimního období máme naplánováno
dokončit veškeré práce uvnitř objektů včetně kompletací
tak, abychom se na jaře mohli věnovat venkovním
a dokončovacím pracím a stavbu dokončili před smluvním
termínem. Na realizaci zakázky se podílí Michal Vilímek,
Jaroslav Šťastný a Stanislav Symonides.

Vizualize - Krajský úřad Vysočina

Zámek Třešť

18. listopadu to bylo přesně rok, co jsme zahájili práce
na rekonstrukci Zámeckého hotelu v Třešti za cca 250
milionů korun. Po roce intenzivní práce jsme ve fázi,
že máme zámek z venku hotový. Tím je myšleno, že je
dokončena výměna krytiny a opravy krovu, oprava fasády
a výměna oken. Zbytek venkovních prací okolo zámku, jako
je osvětlení a hlavní terénní úpravy, bude dokončen na jaře
2021. Uvnitř zámku nyní jedou na plné obrátky práce na
omítkách, podlahách a sádkrokartonových konstrukcích
a dokončovací práce na hrubých rozvodech. Do konce roku
bychom chtěli mít vybetonované podlahy ve třech patrech
ze čtyř a sádrokartonové příčky a předstěny. Na začátku
prosince budou zahájeny práce na obkladech a dlažbách,
což je o více jako měsíc dříve, než bylo předpokládáno.
Rekonstrukce tohoto rozsahu samozřejmě přináší spoustu
změn a nepředvídatelných problémů, které se nám stále daří
konstruktivně řešit. I přesto všechno věříme, že směřujeme
k předání díla v polovině července 2021. Avšak stále ještě
není rozhodnuto o dodavateli vnitřního vybavení a interiéru.
Pokud tuto dodávku získáme, a my v to věříme, tak se tu

patrně zdržíme do podzimu. Realizační tým v listopadu
opustil Michal Blažek, který přešel na jinou stavbu. Zbytek
týmu je nezměněn, a to ve složení Zdeněk Novotný, Jenda
Polák, Jitka Vinterová a za Auböck Standa Zejda.

Krajský úřad Kraje Vysočina
- budova E

V listopadu 2020 jsme podepsali s investorem smlouvu
a převzali staveniště stavby Krajského úřadu Kraje Vysočina
- budovy E. Tento projekt se bude realizovat ve sdružení
firem Podzimek a synové s.r.o., Metrostav a.s. a OHL ŽS
a.s. s termínem výstavby 22 měsíců. Realizační tým se
v současné chvíli upřesňuje a bude se skládat ze členů
všech tří realizačních firem. Za nás bude stavbu řídit Standa
Man a výrobní přípravu bude na začátku zajišťovat Honza
Štefanik z obchodního oddělení za podpory Stáni Malé.
Do konce roku budou na stavbě probíhat přípravné práce,
vytyčení všech sítí a po Novém roce se vše rozjede naplno.

Výstavba haly na třídění zásilek
v areálu GLS v Jihlavě

Během září jsme svedli cenovou bitvu s konkurencí
a nakonec odcházíme jako vítězové s novou zakázkou za
200 milionů korun v Jihlavě. Jedná se o výstavbu nové haly
pro třídění zásilek pro firmu GLS o zastavěné ploše cca 4700
m2, necelých 15 000 m2 zpevněných ploch a kompletní
inženýrské sítě. Nosná železobetonová konstrukce bude
osazena na pilotách a hala bude opláštěná stěnovými
panely. V polovině října došlo k převzetí staveniště, ale
stavební povolení bylo vydáno až 23. 11. 2020 a v tento den
jsme zároveň odstartovali zemní práce. Do Vánoc chceme
stihnout část zemních prací a minimálně polovinu pilot,
tak abychom mohli po Vánocích začít stavět skelet. Stavbu
realizuje tým ve složení Zbyněk Šťastný, Jitka Vávrů, Michal
Blažek a Filip Lojka.
Hezké Vánoce a hodně zdraví do nového roku Vám všem
přeje tým střediska 210.

Zámek Třešť

Martin Urbánek, výrobní ředitel pro Vysočinu
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Marina Camp Hřebeny

PRAHA

Havelská

Dokončení náročné rekonstrukce v centru hlavního města
zpožďují chybějící podklady k požadovaným klientským
změnám v posledních dvou patrech objektu. V dalších
částech objektu se standardně dokončují interiérové práce,
postupně jsou obkládány všechny koupelny a na pavlačích

Nové termíny předání jsou aktuálně v řešení. Vedení
projektu převzal Lukáš Vykydal, jeho spolupracovníky jsou
(v posledním čísle redakcí nechtěně opominutý) Dan Müller,
Martin Knapp, Jakub Blecha, Tomáš Blatský a Ondřej Nuc.
Přípravu stavby zajišťuje Stáňa Malá.

DPS Betlímek

Na stavbě budoucího domova s pečovatelskou službou je
hotová hrubá stavba, koncem listopadu jsme pracovali na

Dům s pečovatelskou službou Betlímek
konstrukci krovů a zahájili jsme realizaci vnitřních instalací vodovodu a kanalizace, vzduchotechniky a elektroinstalace.
Termín dokončení je aktuálně v jednání, patrně dojde k jeho
posunu ze strany investora až na srpen 2021.
Tým pod vedením Tomáše Prokopce pracoval doposud ve
složení Pavel Zelenka a Zuzaná Volfová.

Marina Camp Hřebeny

Havelská
a společných chodbách je pokládána historická cementová
dlažba. Dřevovýroba Podzimek postupuje v montáži
masivních dřevěných vlysů na podlahy vybraných místností.
Lakýrníci repasují původní interiérové dveře a pavlačové
stěny. Při pohledu na exteriér domu z ulice Havelské již
nic neprozrazuje probíhající rekonstrukci - lešení bylo
odstraněno a vynikne tak nová fasáda i nová okna domu.
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Nový dodavatelský projekt pražského střediska je
realizován na břehu nádrže Orlík. Jedná se o zakázku
pro soukromého investora, jejímž předmětem je výstavba
rekreačních domků podle projektu oceňovaného amerického
architekta Jamese Cutlera. V první fázi by mělo být
postaveno 5, v budoucnu celkem 13 rekreačních domků,
jejichž konstrukce je v podzemní části monolitická a nadzemní část je dřevostavba. V září byla zahájena výstavba
prvního domku, který má být kompletně hotov v březnu 2021.
Projekt řídí Václav Charous a jeho tým tvoří David Tůma,
Petr Vodička a v pozici přípravářky Jana Tesaříková.
Jaroslav Martinčík, výrobní ředitel pro Prahu

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
TŘEŠŤ

Po dlouhé řadě marných nabídek se na nás usmálo
štěstí a můžeme se pochlubit hned dvěma získanými
zakázkami. První akcí je Výstavba haly třídění zásilek
v areálu GLS v Jihlavě za cca 200 mil. Kč. Tato hala by
měla vyrůst během jednoho roku pod vedením Zbyňka
Šťastného.
Druhou vyhranou zakázkou je Krajský úřad Kraje
Vysočina - budova E. Nabídku jsme podali ve sdružení
s firmami Metrostav a.s. a OHL ŽS, a.s. Celková cena stavby
je 437 mil. Kč. Smlouva je podepsána a vše je předáno
výrobnímu oddělení. Výrobní tým za naší společnost řídí
Standa Man.
Dále jsme odevzdali nabídky Buňky elektroniky
v areálu Marelli Automotive Lighting Jihlava a KÄSTLE
CZ, a.s. - výrobně skladovací hala - přístavba haly, kde
ještě neznáme výsledky.
Závěrem bych chtěl poděkovat za odvedenou práci
v letošním nelehkém roce celému našemu obchodního
oddělení, ale i ostatním, kteří se na získávání zakázek
jakkoliv podílejí. Vám všem pak přeji mnoho zdraví
a štěstí v roce 2021.

Pepa Studnička,
vedoucí obchodního oddělení Třešť

PRAHA

V posledním čtvrtletí roku 2020 se zhoršila
epidemiologická situace, která opět zasáhla do organizace
naší práce. Nicméně zavedené a vyzkušené postupy z jarních
měsíců se osvědčily a celkový dopad na chod obchodního
oddělení v Praze není významný.
Vzhledem k odchodu některých kolegů z výrobní přípravy
v Praze jsme museli poněkud přeskupit naše síly a Jana
Tesaříková se Zdenkou Drbalovou dočasně posílí výrobní
přípravu. Jana se od začátku ujala výrobní přípravy na akci
Marina Orlík a Zdenka přebírá realizovanou zakázku DPS
Betlímek, za což oběma velice děkuji.
Ze zakázek, které v současné době máme na stole, bych
jmenoval objekt dva ozařovače v Nemocnici Na Pleši.
Před několika lety jsme se účastnili výběrového řízení
na zhotovitele obdobného objektu pro stejného investora
a skončili jsme na druhém místě. Věřím, že tentokrát budeme
ve výběrovém řízení úspěšnější.
V nejbližší době by se také na našich stolech měly objevit
projektové podklady na realizaci rekonstrukce objektu
v Thunovské ulici v Praze, v sousedství Pražského Hradu.
V této ulici jsme již jeden objekt rekonstruovali a věřím,
že získané zkušenosti nám pomohou jak v přípravě, tak
v samotné realizaci této zakázky.
Na závěr bych chtěl Vám všem popřát mnoho zdraví
a úspěchů v novém roce a poděkovat kolegům z obchodního
oddělení za jejich nasazení při získávání nových zakázek.
Martin Sojka,
vedoucí obchodního oddělení Praha

Nádvoří Zámku v Třešti
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Projev ředitele společnosti Martina
Podzimka na výjezdním zasedání
techniků na Zámku Valeč
Dobrý den, dámy a pánové, naši spolupracovníci.
Vítám vás dnes na našem výjezdním zasedání, tentokrát
zde na zámku ve Valči. Jak jste si jistě všimli, jde o velký
luxusní hotelový resort. Volba na toto místo padla již dávno
a to v době, kdy byla doba příznivá a neočekávali se žádné
velké problémy. Chtěli jsme sem jet již loni, ale bylo obsazeno,
a tak jsme toto místo setkání naplánovali a objednali
cca 1,5 roku dopředu. Jak vidíte nyní z obsazenosti tohoto
hotelu, opravdu mnoho se změnilo. Ale co se nezměnilo je
to, že firma Podzimek a synové staví a stavět chce i nadále.
I proto jsme zde na tomto setkání. Vrcholné vedení zde bylo
již dva dny a probírali jsme velmi intenzivně ekonomické
výsledky firmy za rok 2019. A probírali jsme, kde máme
rezervy a co bychom mohli zlepšit.
Nejdříve bych se však rád zastavil u výsledků roku 2019.
Jak jistě víte, tak nám začal dubnem 2019 a skončil v březnu
2020. Měli jsme naplánovány tržby ve výši 600 mil. Kč se
ziskovostí na úrovni výroby 10%. A správní režií 42 mil. Kč.
Tržby jsme bohužel nesplnili, ovšem průměrná ziskovost
na stavbách byla vyšší a správní režie nižší. V součtu tedy
můžeme konstatovat, že plánovaný zisk firmy byl splněn.
Odměny byly vyplaceny.
Již tradičně zisk na úrovni výroby naplňovala vice divize na
Vysočině, ale je take nutno říci, že pražská divize pokrývala
35 % správní režie firmy. Zde na Vysočině byla průměrná
ziskovost 15,4% a za to bych vám chtěl moc poděkovat.
Hospodaření v Praze se sice zlepšilo, ale ne jak bychom si
přáli. Na to se musíme soustředit. Bohužel, každým rokem
se v Praze najde jedna až dvě stavby, které přes opravdové
snažení ředitele Martinčíka a dalších lidí zisk znehodnotí.
Věřím, že i nadále budeme společně budovat takový tým,
aby se tyto špatné stavby neopakovaly.
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Když se totiž podívám zpět, šlo velmi často nejenom
o problém stavby jako takové, ale projevovaly se tam
nedostatky morální. Poslední případ na stavbě v Havelské
ulici jsme vyřešili okamžitým rozchodem s vedoucím
projektu. A to poté, co jsme zjistili podnikatelské propojení
s našimi subdodavateli. Zde zvažujeme i podání trestního
oznámení. Tak by to totiž nešlo. Rád bych takové excesy
neřešil, neboť se musíme soustředit na budoucnost. Moje
prognóza do následujícího období je taková, že se budeme
muset zaměřit i na výši tržeb. Není totiž příliš pravděpodobné,
že se nám bude dařit i nadále nahrazovat menší tržby vyšší
ziskovostí. Nastává totiž velký boj o zakázky. A na tento boj
musíme být připraveni, na tento boj jsme se připravovali i na
naší poradě vrcholového vedení. A co jsme vymysleli? Nic
moc. Všechno již totiž máme vymyšleno a zavedeno. Máme
pravidla, máme systémy, máme tabulky, máme naplánované
schůzky, máme naplánované ekonomické řízení zakázek atd.
Ale jak máme napsáno na naší strategii
“Strategie není o tom co říkáte, ale jen o tom, co skutečně
děláte”. Prof. Milan Zelený.
Jiný profesor mi řekl ještě jednu větu, kterou bych vám
rád řekl a kterou on rád používal: “Pakliže se vám pravidla,
která jsme si ve firmě stanovili nelíbí, dodržovat je
nemusíte. Ale ve firmě se dodržovat budou.”
Chtěl jsem teď sepisovat a sdělovat Vám ta hlavní pravidla,
o která jde, jako například:
• Setkání hned po zahájení stavby
• Tabulku výrobní přípravy
• Setkání tři měsíce po zahájení stavby s rekapitulací
nasmlouvaných subdodávek
• Příprava na vytýkací řízení
• Setkání mezi obchodem a výrobou po dokončení stavby
• Placení faktur subdodavatelům až tehdy budou-li
podloženy smlouvou (objednávkou) a soupisem
odsouhlasených prací vedoucím projektu
No bylo by toho hodně, co bych mohl připomenout
a proto, abychom si lépe porozuměli, rozhodli jsme se tyto
povinnosti, které již nyní máme v ISU, Organizačním řádu

a jiných dokumentech přehledněji sepsat do materiálu, který
se bude jmenovat Příručka zaměstnance.
A čím jsme se ještě zabývali? Mnoho času jsme strávili
přípravou strategie pro roky 2021 až 2025. Nechceme
strategii od základu měnit, ale určitě ji doplníme o některé
cíle.
A
•
•
•

to hlavně
Developerské projekty
Rozvoj chytrého stavebnictví
Robotizace ve stavebnictví

Co se týká developerských projektů, tak jsme již některé
začali připravovat. Nejnověji jsme koupili objekt bývalého
Krasu v Třešti a tam začínáme připravovat výstavbu bytů.
Roboty už také máme 1. Golem - 2. Omítkář. Jinak, mám-li
krátce hodnotit reálné výsledky firmy oproti strategii 2016
až 2020, ještě nejsme na jejím konci, ale s jistotou lze říci, že:
„Naše očekávání byla vyšší, ale k cílům jsme se přibližovali.“
Chtěl bych se ještě zmínit o jednom nesmírně důležitém
tématu a tím je pochvala. Pochvala těm, kteří se dokáží
i zastavit a oslavit dobře provedeno práci.
Již jsem totiž zaregistroval návrat k tradici „glajchy“, tedy
oslavy při dokončení hrubé stavby. To je moc fajn a rád to
vždy podpořím. Stejně tak, jako oslavu po dokončení stavby.
To vše utužuje vztahy a to uvnitř firmy, ale i se všemi dalšími
účastníky výstavby (subdodavateli, projektanty, investory
atd.)
Každopádně vždy budu rád, když bude co slavit a bude
se slavit. Děkuji za návrat k této tradici. A hlavně děkuji za
výsledky na stavbách, neboť ty ve většině případů za oslavu
stály nebo stojí.
Děkuji i za zlepšování podmínek zařízení staveniště. Je
to velice důležité a to z mnoha důvodů. A nyní je pořádek
a hygiena ještě mnohem důležitější nežli dříve. To proto, že
okolo nás létají viry a musíme dělat opatření, abychom virům
nedovolili k nám vstoupit. Nebylo by to nic příjemného.
Snažíme se proto vymýšlet různá opatření a pomoc tak,
abychom se více chránili.

Naznačím jen pár opatření, která buď děláme nebo dělat
budeme:
•
•
•
•
•
•
•

musíme se více připravit na videokonference
budeme ctít heslo „když ti není dobře, zůstaň doma“
budeme nakupovat antivirové gely, teploměry, roušky
nevpouštět všechny do buněk
větrat
čistit toalety každý den
možná omezit dispečink

Další velké téma pro následující období je středisko Praha.
Bude naší snahou, abychom středisko konsolidovali, doplnili
kvalitními lidmi, přesvědčili všechny, že poctivá příprava,
důslednost a plnění úkolů se vyplatí.
Ale, jak jsem již řekl, máme i úspěchy, ale najde se vždy
stavba, která nás sráží zpět. A budeme i hledat úspory a to
ne jenom v Praze, ale všude, kde to půjde.
Největší šancí pro snížení nákladů je při práci se
subdodavateli. 70% nákladů firmy tvoří subdodávky
a dalších cca 8% materiál.
Je tedy na nás, jak důslední, jak připravení a jak úspěšní
budeme při sjednávání subdodávek a při kontrole objemu
a kvality odváděné práce a při odsouhlasování fakturace.
Je to důležité, ale to vše za podmínky slušného přístupu
k těmto subdodavatelům. Musíme být důslení, ale féroví.
Ještě bych vás všechny rád vyzval:
Budete-li mít jakýkoliv námět na zlepšení nebo
zjednodušení našich činností, řekněte nám to, nebo lépe
řekněte mi to.
Chtěl jsem mít letos krátký projev, nevím jak se mi to povedlo.
Ale ještě jednou na závěr. Děkuji Vám za Vaši práci na
stavbách, ať už těch minulých a již dokončených, nebo těch
současných. Děkuji samozřejmě i celému podpůrnému týmu
v kancelářích.
“Přicházející krize je přicházející příležitost.”
Děkuji za pozornost.

Martin Podzimek

Areál hotelu Zámek Valeč
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Státní zámek Telč – výroba a pokládka replik původních podlah

Zámek Telč

V posledním čtvrtletí tohoto roku jsme začali pracovat
na podlahách Státního zámku v Telči. V této, první, etapě
jsme dodávali a montovali celomasivní dubové čtverce vzor
vídeňský kříž a smrkové fošny šířky 250–300 mm. Smrkové
fošny jsou s tónovaným základem povrchové úpravy, aby
se podlaha barevně co nejvíce přiblížila odstínu původních
smrkových podlah. Podlahy jsou ošetřeny tvrdým voskovým
olejem zn. Bona a Esco. Veškeré vzorování a montáže
probíhají pod přísným dohledem památkářů.

Hotel GRE PAN

V Praze v Jeruzalémské ulici právě realizujeme vzorový
pokoj s dodávkou a montáží špaletových oken včetně deštění
a historických dveří s obložkami pro budoucí hotel GRE PAN.
V případě, že budeme pro tuto zakázku ve výběrovém řízení
vybráni, nás čeká velmi zajímavá práce velice zajímavého
objemu.

Na Pankráci

Letošní podzim jsme zrealizovali dodávku a montáž
oken bytového domu Na Pankráci. Původní špaletová okna
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Bytový dům Na Pankráci
jsme nahrazovali okny jednoduchými, s dobovými prvky,
s izolačními dvojskly. Dohromady se jednalo o výměnu
32 oken.
František Petrásek, ředitel společnosti

HI-MACS
V posledním letošním ohlédnutí za zakázkami sekce
Hi-macs bychom rádi představili záběry z kompletně
zařízeného interiéru jedné z budov kampusu Vlněna v centru
Brna. V minulém čísle jsme zmínili jen jednu část tohoto
interiéru - recepci, která vznikla v naší dílně. Spolupráce na
tomto projektu však byla mnohem širší. Jako jeden z členů
rozsáhlého tvůrčího týmu jsme se aktivně zapojili do
poradenství ohledně kompletní podoby společných prostor
sídla firmy PKV. Na fotografiích můžete tak zhodnotit
výslednou podobu celé recepce, komunikačních prostor,
jednacího sálu i jídelního a kuchyňského zázemí, které již
plně slouží svému účelu.
Zajímavou a netradiční formou spolupráce byl pak
diplomový projekt mladé architektky, na jehož realizaci
jsme se podíleli. Jeho předmětem byl návrh a výroba volně
stojící lampy celé vyrobené z Hi-macsu, jejíž tvar dokonale
vystihuje nepřebernou škálu tvarových možností umělého
kamene.

Interiér firemního sídla v objektu Vlněna Brno
Výhled do nového roku je pro nás zatím optimistický.
Aktuálně již připravujeme poměrně rozsáhlou zakázku do
budovy unikátního bratislavského komplexu, kam bychom
měli v kooperaci vyrábět a dodávat interiér celého patra.
Těšíme se, že podobných zakázek bude v budoucnu přibývat
a přejeme nám všem klidný a úspěšný nový rok 2021.
Diplomový projekt HI-MACS lampy

Tomáš Kroutil, projektový manažer
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POLYTRADE CE - kufry se vzorky
materiálu HI-MACS® 2020–2021
I přes nepříznivou situaci v Evropě (covid-19) se nám
po několikaměsíčním vyjednávání opět podařilo navázat
na obchodní spolupráci se společností LG Hausys Europe
GmbH. Opět jsme získali zakázku na výrobu kufrů se vzorky
materiálu pro rok 2021. Tyto vzorkovníky poputují ke všem
evropským distributorům materiálu HI-MACS®. Pro nás to
znamená nařezat, ofrézovat, potisknout, vyleštit a naskládat
do kufrů přes 790 tisíc kostiček.
Pokračujeme ve spolupráci s Dřevovýrobou a dalšími
zpracovateli. Za zmínku stojí velký projekt moderní fasády
z HI-MACSu na novém obchodním centru SPEKTRUM
v Pražských Čestlicích. Jde o fasádu s plochou přesahující
přes 800 m2. Jako jediní ve střední Evropě realizujeme
takový projekt!
Věřím, že se situace v novém roce uklidní a další krásné
projekty budou následovat, pracujeme na tom.
Držte nám palce!
Marek Vlach, ředitel společnosti

Montáž fasády obchodního centra Spektrum Čestlice
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Nový normál
Vážení spolupracovníci firem Podzimek, před rokem
touto dobou jsem všem přál, aby naše budoucí příběhy
byly veselé, barevné a ať dělají radost nám všem. Již
tehdy se začalo projevovat ochlazení hospodářství, a to
zejména v autoprůmyslu. To horší však ještě mělo přijít
v březnu a následně v říjnu. Koronavirus zasáhl každého,
nejhůře ty, kteří se s nemocí potkali osobně a léčí se
z jejích následků dodnes. Pak zasáhl i ty, kteří museli být
v karanténě a v neposlední řadě byla nepřímo zasažena
i celá firma. Nejednou jsme museli mít pochopení, že
něco nelze udělat, protože nám v tom brání karanténa,
nemožnost vycestovat, chybějící klient, který je buď
nemocný či v karanténě, opatření u zákazníka a podobně.
Museli jsme se s naučit a chápat, že zboží, materiál,
součástka nebude, protože…, protože Korona. Tento
„nový normál“ přinesl mnoho změn do našich zvyklostí.
To, čemu jsem se naučili a zvykli si na to, již více neplatí.
Chceme jít dál tak, jako dříve, ale ono to už tak nepůjde.
Venkovní prostředí zapůsobilo jako urychlovač změn.

bude postupně a ve větší míře přecházet do virtuálního
prostoru. Všimněte si, jak se vyrovnává např. naše školství
s dálkovou výukou. Že to byl zmatek? Ano, nadávali jak
rodiče (měli více práce), tak učitelé (měli více práce), ale
děti (moc se toho doma nenaučily) se zase těšily do školy
na kamarády. A když by to mělo být u nás ve firmách
podobně, tak alespoň víme, že nejsme výjimkou.
Děkuji touto cestou všem spolupracovníkům ze
Strojíren, že jsme doposud všechny výzvy a změny zvládli.
Chováme se k sobě ohleduplně, spolupracujeme a těšíme
se na sebe. Jsme rodinná firma a společně zažíváme
a budeme zažívat radost z každého dokončeného projektu.
Někdy i smutek, to tehdy, když se něco nedaří. Takový je
život a ani v příštím roce v tomto ohledu nebude jiný.
Přeji Vám všem do nového roku hodně optimismu,
zdraví a štěstí. Společně to zvládneme. Hezké Vánoce.

Jiří Kotrba

výkonný ředitel společnosti

Podívejme se na toto celé jako na příležitost. Máme
takové pěkné české rčení, že „Všechno zlé je k něčemu
dobré“. Takže jak? Nové pořádky nás donutí přenastavit
komunikaci se zákazníkem, možná nás více přiblíží
k zahraničím projektům, jinak se naučíme hlídat kvalitu
subdodávek, uřídit projekt a podobně. Vše v jiných
podmínkách. Pokud něco z toho dosud ne úplně fungovalo,
máme jedinečnou šanci ke změně k lepšímu. Teď hned,
není na co čekat, tato doba změnám přeje. Opravdu.
Vypadá to, že o nové výzvy nebude nouze. Na svém
stávajícím pracovišti asi každý z nás zažije změny, které
nečekal. Možná to bude vypadat, že pracuje na jiné
pozici. Často skloňovaná práce z domu se v některých
případech uplatnit nedá. Stále budeme vyrábět stroje
a zařízení vlastníma rukama, a ne z domova. A také ty
linky nebudeme montovat doma, ale zase u zákazníka.
Avšak části procesu, jako např. vedení prací, vzdělávání,
konzultace, zadávání a kontrola projektů a subdodávek
Kresba Vladimír Jiránek

Vykládací zařízení
ze Strojíren Podzimek

Firma Strojírny Podzimek, s.r.o. ze svého areálu v Třešti
expedovala v červnu 2020, v době po uvolnění restrikcí
covid-19, zařízení na nakládku surovin do lodí do německého
přístavu Magdeburg. Na podrobné informace jsme se zeptali
autora řešení, Romana Hrůzy, projektanta firmy Strojírny
Podzimek.

Jak vše probíhalo?
„O naší firmě se ví, že máme několik funkčních
a ověřených vzorů řešení vykládacích či nakládacích

zařízení. Jak na železniční vozy, na nákladní auta, tak na
lodě. V tomto případě jsme byli požádáni dodat zařízení
umožňující rychlou a efektivní nakládku lodí v přístavu
Magdeburg. Se zákazníkem jsme první měsíce řešili, pro
jaké typy lodí by zařízení mělo být navrženo a jaký zdroj
elektrické energie nám přenechá k využití. Neméně důležité
bylo vyhovět požadavku, aby se nakládka uskutečnila v co
nejkratším čase, protože čas, kdy je loď kotvená v přístavu
není zadarmo. Také jsme spolupracovali s elektrikáři firmy
Podzimek a synové, kteří dodali elektro zapojení a zařízení
oživili a vyzkoušeli v našem areálu. Pak s námi jeli do
Magdeburgu a v přístavu zařízení spolu s námi předali
zákazníkovi,“ vysvětluje Roman Hrůza a odborně odpovídá
na další dotazy.
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Z čeho je složeno navržené zařízení?
„Výsledkem je zařízení, které je schopné plnit loď
v množství až 800 t štěrkopísku za hodinu. Navržené zařízení
se skládá z nájezdové rampy, zásobníku a vytahovacího
pásového podavače s regulací rychlosti podávání. Protože
šířky lodí i jejich ponor jsou různé, rozhodli jsme se osadit
výpad z podavače otočným a zároveň výsuvným skluzem.

měničem, který je umístěný v rozvaděči přímo u násypky.
Při ukončení pracovní směny řidič vizuálně zkontroluje stav
celého zařízení a násypku úplně vyprázdní.“

Na závěr dodává Roman Hrůza
„Zákazníkovi jsme k jeho spokojenosti navrhli, dodali
a namontovali bezpečné a plně funkční zařízení na klíč. Po

Nakládka Magdeburg
Toto řešení umožňuje využít maximálně prostor lodi bez
toho, aby bylo s lodí manipulováno. Zařízení je zapojeno
do nábřežního elektrického rozvaděče a může pracovat ve
dvojím režimu“.

Jaké jsou způsoby nakládky?
„Jsou dva možné způsoby nakládky, buď nákladním
automobilem nebo kolovým nakladačem. Zákazník si
může podle situace a potřeby rozhodnout co je výhodnější.
V případě nákladního automobilu se navážení provádí přes
ocelovou rampu do násypky. Pokud se nakládka provádí
pomocí nakladače odstraní se zadní čelo násypky a nakladač
sype přímo do násypky. Pro nastavení optimálního
množství podávaného materiálu je násypka opatřena na
výstupu nastavitelným hradítkem. V případě plnění širších
lodí (až 10 m) se vysune teleskopická část skluzu pásového
podavače. Rychlost pásu podavače lze nastavit frekvenčním

úpravě lze toto zařízení používat i pro nakládku na železnici
či nákladní silniční dopravu. Ale jak se denně přesvědčujeme,
jsou současné trasy v České republice, jak železniční, tak
dálniční přetíženy. Hustota dopravy stále stoupá a hustý
provoz přináší na silnici stále více rizik. Z oprav dálnic
se pak stane nikdy nekončící proces, k nelibosti všech

Nakládka Magdeburg
uživatelů, nejen řidičů. Vzhledem k obrovskému množství
přepravovaných sypkých materiálů, by bylo vhodné,
alespoň část současné dopravy přesunout na vodu. Více
prostoru zbude pro bezpečnou osobní dopravu“, doplňuje
Roman Hrůza.

Nakládka Magdeburg
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Firmě přejeme, aby podobná osvědčená zařízení byla
využívána nejen v zahraničí, ale k našemu užitku i v České
republice.
Vladimíra Štěpánková,
šéfredaktorka časopisu Lomy a těžba

Více jílu, více obkladaček

Naše firma pokračuje již třetí letošní zakázkou pro
Lasselsberger dodávkou technologie v rámci rekonstrukce
přípravny hmot. Tentokrát se v Rakovníku zabýváme částí
pásové dopravy od rozprachových sušáren do sil. Je to jeden
z řady navazujících celků, jejichž modernizace a zkapacitnění

Horní plošina s dopravníkem pro elevátor
povede k většímu množství suroviny, která se dostane do
nových lisů pro výrobu obkladů a dlažby.
Pro techniky trochu osvěty: V RAKU mají celkem
3 rozprachové sušárny. Jsou to obrovské válcové nádoby,
kam se pod tlakem cca 20 barů tryskami rozprašuje velmi
řídké jílové bahno. Do nádoby je v horní části vháněn vzduch

o teplotě až 800°C, který při setkání s „bahenní“ mlhou
vodu rychle odpaří. Pára je odvedena ven a tuhé částice
padají do spodního kónusu. Pod výsypkou kónusu začíná
cesta granulátu po našich dopravnících.
Ve spodní části pod sušárnami nás čeká instalace
a úprava několika pásových dopravníků a vibračních
třídičů. Zajímavá, ale složitá je cesta materiálu od první
rozprachovky. Technologie ze 70. let je založena na
kaskádě dopravníků, které dostávají granulát do více jak
20m výšky nad homogenizační sila. Většinu této kaskády
nahradíme jedním elevátorem procházejícím přes všechna
patra zaprášeného bludiště svisle vzhůru. Dopravní cesta
do dalších dvou sušáren je jednodušší a elevátory už
využívá, jeden je vyhovující, další vyměníme. V nejvyšším
patře přípravny hmot opět zajistíme pomocí dopravníků,
přesypů a pneumatických klapek distribuci materiálu do
jednotlivých sil. Zní to poměrně jednoduše, že? Je však třeba
si uvědomit, že je to práce v prachu, zde ještě „přikrášlena“
o nevídané horko ve vrchní části nad sušárnami. Samotná
instalace by nebyla tak zajímavá, avšak vzhledem k poloze
umístění našich prvků je to mnohdy logistická zkouška.
Většina součástí je ukryta hluboko v budově a instalace,
které venku trvají desítky minut, zabírají v nepřístupných
místech hodiny.
Do vánoční odstávky připravíme veškeré vybavení na
nejbližší možné pozice. Jakmile fabrika „zhasne“, čeká nás
ta největší zábava - v řádu dní přepojit původní dopravu
na novou a společně s elektrikáři rozpohybovat, doladit
a vyřešit případné nedostatky tak, aby se po svátcích mohla
výroba opět plnohodnotně rozjet… Držte palce!
Ondřej Navrátil, Strojírny Podzimek

Manipulační zařízení
pro hrazení do průtoku

Loňského léta si hlavní město Praha u nás objednala návrh
a dodávku zdvihacího zařízení, které by umožnilo použití,
(bez pomoci potápěčů), typových plovoucích provizorních
hradidel i v případě, kdy hradícím profilem proudí voda při
rychlosti 2m3s-1 do hloubky 4 m.

Hrazení do průtoku

Prostup elevátoru jednou z podlah

Následně proběhla s firmou Aquatis, a.s. projekční práce
na zdvihacím zařízení. Zdvihací zařízení je navrženo jako
nosná centrální trubka s dvojicí čelistmi na každé straně
a vodícími pojezdy. Ovládání uchopovacích čelistí zařízení
bylo několikrát pozměněno, tak aby bylo zaručeno bezpečné
používání. Nakonec jsme zvolili ovládání pohyblivé čelisti
pomocí hydrauliky.
Ve dnech 5. a 6. listopadu 2020 proběhly zkoušky
funkčnosti navrženého zdvihacího zařízení na velké
plavební komoře Podbaba v Praze na Císařském ostrově.
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V počátcích vývoje byla testována menší verze 3D
tiskárny, tzv. Golemek, kterému však ještě chyběl onen šém
- rozum. Jeho účelem byl vývoj a testování hmoty, která
bude pro tisk používána. V letošním roce se tým již věnoval
vývoji verze nové, prostorově výraznější. Někteří z vás
možná již zaznamenali, že toto „monstrum“ našlo zázemí
ve Strojírnách Podzimek, které jsou další výraznou hybnou
silou celého projektu, právě v jejich areálu budou probíhat
další fáze vývoje a zkoušek na náročné cestě k funkčnímu
výsledku.

Hrazení do průtoku
První den probíhala zkouška, kdy jsme zahradili plavební
komoru při vyrovnané hladině tzv. do klidné vody.
Následující den proběhlo na VPK Podbaba měření rychlosti
proudění. Po dosažení požadovaného průtoku plavební
komorou jsme přistoupili ke zkušebnímu zahrazení plavební
komory v proudů. Všechny zkoušky proběhly bez problému
a zařízení jsme první týden v prosinci předali.
David Dietz, technické oddělení

Budoucnosti
jdeme u Podzimků naproti

V několika posledních letech jsou i v našich firmách často
skloňovány pojmy automatizace a robotizace. Náš pan ředitel
Martin Podzimek často zmiňuje, že ani stavebnictví se tento
směr vývoje nevyhne, otázkou je, zda to bude s námi nebo
bez nás. Ačkoliv trend nastupuje rychleji, než bychom si před
pár lety ještě dokázali představit, my ve firmách Podzimek
můžeme směle prohlásit, že jsme nezaspali, naopak, na vlnu
vlastního vývoje jsme naskočili dříve než mnozí jiní.
Právě ředitel Martin Podzimek byl otcem myšlenky
a iniciátorem vzniku tvůrčí vývojářské skupiny odborníků
z firem Podzimek a synové a Strojírny Podzimek a expertů
z akademické sféry fakult stavební a strojní ČVUT, jejíž
ideou je vývoj „robota“, který by byl v budoucnu, v určité
fázi stavebního procesu, co nejlépe schopen nahradit
lidskou práci. Tato myšlenka byla postupně zhmotněna
ve vývoji a výrobě 3D tiskárny, kterou nazýváme Golem.
Pokud vás napadla asociace s monstrem oživovaným
šémem, jak jej známe z legend, je to zcela správně. Golem je
automatizovaný stroj na principu portálového jeřábu, který
bude v budoucnosti obdařen vlastní umělou inteligencí
a výstupem využívajícím technologii 3D tisku. Cílem vývoje
této 3D tiskárny je „tisk“ domů nebo jejich částí, případně
další obchodní využití samotné tiskárny.
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Golem
Spojení jména Podzimek s odborníky fakult strojní
a stavební ČVUT, spolu s faktem, že mnozí z vás, našich
kolegů, jsou významnými účastníky tohoto inovačního
procesu, který nám tak výrazně přibližuje budoucnost, je
velmi významnou referencí pro naše obchodní a realizační
partnery, konkurenci a veřejné zadavatele. Možnost pracovat
pro společnost, která je nositelem nových trendů, může být,
jak věříme, zadostiučiněním pro vás, stávající zaměstnance,
stejně jako lákavou motivací pro mladé adepty všech
technických profesí, které naše firmy tak potřebují.
Podrobnosti, fotografie a videa z průběhu vývoje Golema
budeme s vámi i širší veřejností v budoucnu sdílet nejen ve
firemním časopise, ale i na webu a facebooku.
Ivana Opršalová, za tvůrčí tým Golema

11.11.2020 8:50:29
Bez názvu-2 1

11.11.2020 8:50:29

Golem
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JINDŘIŠSKÁ VĚŽ

Jindřišská věž
Ještě než stihlo opadat podzimní listí, byli jsme nuceni
opět Jindřišskou věž zavřít. Vzhledem k podmínkám tak
úzkého provozu jsme byli nuceni otevřít „výdejní okénko“
a čekáme na nápor předvánočních nákupů.
Bohužel jsme také po zralém uvážení museli po 12 letech
přerušit kontinuitu výstavy Třešťské betlémy.
Mnoho toho tedy nezbylo. To, co nám nikdo nemůže
zakázat je přání a víra v to, že se snad již brzy všichni ve
zdraví shledáme a budeme moci plnohodnotně pracovat.
Přeji Vám všem vše dobré do nového roku 2021.
Lucie Dolfi, kastelánka Jindřišská věž

On-line svět roku 2020

Aktuálně končící rok prověřil flexibilitu firem
i jednotlivců zcela nekompromisním a poměrně
nevybíravým způsobem. Zkouškou prošlo naše
fyzické i duševní zdraví, ale především schopnost
adaptovat se na změny a smířit se s řadou omezení.
Velkou výzvou byla pro většinu institucí, domácností
i firem digitalizace zaběhnutých procesů. Termín,
který se skloňoval už řadu let spíše jen opatrně,
najednou téměř přes noc získal zcela reálný
význam. Výuka on-line, práce v režimu home office,
videochaty, videokonference, webináře… To je jen
zkrácený výčet aktivit ve virtuálním prostoru, které
se za těch několik měsíců staly součástí života
mnoha z nás. Pokud však někdy žehráme na nastalý
nekomfort a odcizení, možná se stačí jen zamyslet,
nakolik by podobná pandemie kvalitu našich životů
proměnila třeba před 20 lety…
Pokud se na této krizi budeme snažit najít aspoň
něco potenciálně přínosného (a záměrně nepíši
pozitivního) můžeme vyjít z faktu, že digitální
gramotnost, využití on-line platforem, ale obecně čas
strávený na internetu nebo u počítače, v uplynulém
roce diametrálně vzrostly. To je skvělá zpráva pro
firmy, které toho dokázaly a dokáží využít, přičemž
nemusí jít jen o výrobce hardwaru a softwaru,
e-shopy nebo streamovací služby. Na internet se
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z velké části přesunul i život soukromý - v čase
zavřených sportovišť, restaurací, divadel a kin řada
lidí hledá nové vyžití právě ve virtuálním prostoru
a mnohé z těchto zvyklostí již v jejich životech
zůstanou.
V našich firmách jsme na tento nastupující trend
„on-line života“ zareagovali hned na jaře a firemní
komunikaci na digitálních sítích jsme v letošním
roce věnovali zvýšenou pozornost. Vyplatilo se.
Facebookové profily firem Podzimek a synové
a Dřevovýroby Podzimek zaznamenaly výrazný
nárůst návštěvnosti a počtu fanoušků a ještě lépe
si vedeme v ukazateli sledovatelů, tedy lidí, kteří
se přihlásili k odběru námi vytvářeného obsahu.
Tato čísla jsou však pouze ilustrativní, ukazují
především vývoj trendu a oceňují naši aktivitu
i obsah, příspěvky se šíří i daleko za hranice našich
fanoušků. Skvělou ukázkou možností organického
(neplaceného) dosahu byl v letošním roce příspěvek
o průběhu rekonstrukce třešťského zámku,
obohacený o fotografie Zdeno Helferta. Ten vzbudil
mezi fanoušky naší stránky (tedy i mnohými z vás)
takový ohlas, že jsme díky uděleným „lajkům“, sdílení
a přečtení obsahu přiměli algoritmy facebooku
(protože přesně tak to funguje), aby náš obsah
ukázal dalším 7700 svých uživatelů, z nichž 3700
jich, podle dostupných statistik, projevilo o tento
post aktivní zájem. Pro představu - pokud bychom
podobného aktivního zásahu chtěli dosáhnout
prostřednictvím tištěných, byť jen krajských, novin
- podobná publicita by firmu stála desetitisíce korun.
Jsme výrobními firmami, e-commerce není
naší prioritou, pokud však chceme být úspěšnými
firmami ignorovat digitální svět si nemůžeme
dovolit. Tím, že využíváme i virtuální prostor k šíření
povědomí o naší firmě, její práci, kumštu, firemním
životě, důvěryhodnosti, zásadách, tradicích apod.
navazujeme velmi rychle, levně a interaktivně
vztah se svým publikem - budíme kýžený dojem,
navozujeme žádoucí emoce, vytváříme pozitivní
asociace a ve výsledku formujeme postoje k naší
firmě a upevňujeme názory na ni.
Popularita digitálních sociálních sítí plyne
z jejich interaktivity, neformálnosti, zábavnosti,
proměnlivosti a v neposlední řadě z možnosti sdílení
a vytváření komunit. Zjednodušeně si lze právě
facebook představit jako takovou „on-line hospodu“,
kam jdete pobýt a pobavit se s kamarády, ale také
posloucháte a reagujete na témata řešená ostatními,
což mnohým z nás letos už opravdu chybí. Firemní
sociální sítě stále více slouží také jako „firemní
nástěnka“ - řada uchazečů o práci i obchodních
partnerů nejprve navštíví firemní digitální profily
a pak teprve firmu samotnou. Profily na sítích totiž
zobrazují firemní život mnohem barvitěji a zábavněji
než samotný web. Ostatně platí to i obráceně
- zeptejte se zkušených manažerů lidských zdrojů,
zda jim uchazeče přiblíží lépe jejich životopis nebo
účet na sociální síti.
On-line verze našich životů v letošním roce zažila
svůj rozmach, v zájmu optimální životní rovnováhy si
tedy přejme, aby stejný rozkvět (nebo aspoň návrat do
normálu) v novém roce čekal i naše „off-line“ životy.
Ivana Opršalová,
marketing

Digitalizace
není strašákem dnešní doby
Ač na první poslech možná budí termín digitalizace
spíše obavy, je obrovskou příležitostí. Pro jeho zavedení
v průmyslu se vžilo označení Průmysl 4.0, Stavebnictví
4.0 je tak jeho analogií pro specifickou oblast stavební
produkce. Společnosti připravené na standardy, které
s sebou Stavebnictví 4.0 nese, budou schopny realizovat
výstavbu velmi efektivně, ucházet se o státní nadlimitní
zakázky a nabídnout transparentní řízení výstavby.
Digitalizace nabízí zhodnocení objektů investora pro
následný provoz. Sdílení informací a řízená komunikace
mezi všemi zúčastněnými se stane přidanou hodnotou při
výběru dodavatele stavby.
Digitalizace přináší především úspory, snižování rizik,
centralizaci a rychlé vyhledávání informací a spolu s tím
rovněž cesty, jak tyto informace efektivně předat a použít.
Poskytnutím pouze platných a schválených verzí dokumentů
dokáže eliminovat řadu překážek, nedorozumění a kolizních
situací při komunikaci mezi investorem, generálním
dodavatelem, subdodavateli a dalšími.
Na digitalizaci ve stavebnictví se díváme jako na sběr
a řízení grafických i negrafických informací. Těmi grafickými
mohou být 3D model stavby, 2D výkres, fotografie.
Negrafickou informací je pak datová hodnota v softwaru,
další doplňující parametr, atribut, vlastnost, harmonogram,
výměra, cena a také například dokument ze zápisu
z kontrolního dne s podepsaným požadavkem na změnu,
který je ihned k dispozici všem zúčastněným stranám.
Pro procesy s digitálními informacemi ve stavebnictví
se používá zkratka BIM (Building Information Modeling
/ Management). BIM tedy není software a ani 3D model,
BIM je metoda práce s informacemi. Definuje pravidla
komunikace a cíle mezi zúčastněnými stranami výstavby
tzv. BEP (BIM Execution Plan), je to společné datové
prostředí (CDE) pro sdílení a výměnu schválených
dokumentů a informací, kde jsou předem nastavené role
a pravidla zúčastněných (Investor, Generální dodavatel,
Projektant, Architekt, Technický dozor investora,
Subdodávky a dalších).

Být „BIM Ready“ přitahuje pozornost, funguje jako
motivační prvek spolupráce s mladými lidmi z oboru
stavebnictví a zrychluje spolupráci profesionálům
v terénu.
Jak jsme na tom my? Posunout zavedené postupy
požadovaným směrem chce odvahu i svůj čas. Je to cíl, je to
vize. Ve firmě Podzimek a synové, s.r.o. do digitalizace již
investujeme a modernizujeme výpočetní techniku, stejně
jako příslušný software, sbíráme, postupně centralizujeme
a zjednodušujeme přístupy k informacím. Mnoho jiných
firem ještě jen vyčkává, co přinese budoucnost, my už
technologie budoucnosti úspěšně zavádíme.
Předmětem našeho úsilí není jen systém pro
oceňování a fakturaci, ale i další nástroje zjednodušující
sdílení informací v rámci firmy i s dalšími partnery.
Samozřejmostí je pak pořizování a čtení dokumentace
z libovolného „chytrého“ zařízení. Tím však naše možnosti
nekončí, stavíme základy pro další krok - nastartování
plnohodnotného společného datového prostředí (CDE),
ve kterém budeme moci pracovat s 3D objekty přímo
na stavbě, zadávat požadavky na změny a vady a ihned
automaticky informovat zúčastněné strany. A možností je
mnohem více.
Softwarové systémy se v dnešní době dodávají tzv.
otevřené, skýtají tak zajímavou paletu možností, zároveň
však od samého počátku vyžadují časově náročné zapojení
implementátora do procesu kompletního nastavení.
I nejsofistikovanější systémy mají především pomáhat
a sloužit lidem, kteří s nimi pracují. Představy o tom, co
jednotlivý člověk od systému potřebuje, se mohou lišit,
principem digitalizace je však vzájemná provázanost
a co nejefektivnější vazba na práci dalšího z kolegů.
Individuální kritéria musí být tedy vždy podřízena
efektivnímu fungování veškerých dotčených procesů
v rámci celé firmy.
Digitalizace je evolučním stádiem nesoucím v sobě
dosud netušený potenciál, ale jen díky pozitivnímu
přijetí a aktivnímu přístupu každého z nás budeme moci
v dohledné době prohlásit, že: „Jsme BIM ready“.
Ondřej Krebs, projektový manažer IT

ANKETA O NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA Nejlepší pracovníci z dělnické profese:
Mrskoč Jiří
stř. 210
FIRMY PODZIMEK A SYNOVÉ
Roháček Pavel
stř. 210
Vzhledem k tomu, že jsme byli nuceni zrušit vánoční
setkání v Kulturním domě v Třešti, změnila se i pro letošní
rok pravidla ankety o nejlepšího pracovníka. Všichni
nominovaní nejlepší pracovníci z dělnické profese obdrží
symbolickou částku 2.000,- Kč.
Nejlepších šest techniků, kteří vzešli z I. kola ankety stejně
tak obdrží symbolických 2.000,- Kč bez určení pořadí.
Všichni od pana ředitele dostanou „Šampíčko“.

Oliva Petr
Kaňa Jaroslav
Zásměta Vít
Venkrbec Josef
Hofbauer Ladislav

stř. 210
stř. 220
stř. 230
stř. 252
stř. 261

Brychtová Lenka
Hronová Marie
Charous Václav
Mezerová Lenka
Venkrbec Martin
Vykydal Lukáš

stř. 601
stř. 601
stř. 220
stř. 601
stř. 230
stř. 220

Nejlepší pracovníci z technické profese:
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Výjezdní zasedání techniků
firmy Podzimek a synové
v hotelu Zámek Valeč
Ve dnech 18.9. – 19.9. 2020 se uskutečnilo výjezdní
zasedání všech technických pracovníků firmy Podzimek
a synové s.r.o. Setkali jsme se v krásném prostředí Zámku
Valeč. Vedení firmy všem technikům představilo závěry
z předchozích dvou dnů jednání TOP managementu firmy.
Ředitel společnosti ve zkráceném programu informoval
o aktuálních výsledcích, strategii a budoucnosti naší firmy.
Program byl zkrácený kvůli covidovým opatřením, tak aby
se účastníci citíli bezpečně a neohroženi.
Součástí pátečního programu je již od roku 2012 vyhlášení
výsledků „soutěžení“.

Za rok 2019 byli vyhodnoceni
tito pracovníci a stavby
Nejlepší stavba
Propadák roku
Nejlepší technik do 30 let
Nejlepší přípravář
Nejlepší obchodník roku
Nejlepší pomocník roku
Nejlepší vedoucí projektu
Nejlepší pracovník roku

VŠPJ Jihlava
nehodnoceno
Bc. Karolína Rennerová
Ing. Zuzana Volfová
Bc. Michela Domkářová
Vladimír Štorek
Ing. Zdeněk Novotný
Ing. Marius Svoboda

Po oficiální části programu si
účastníci užívali místního wellnes
nebo si zasoutěžili ve střelbě
z luku. Večer jsme společně strávili
v bowlingovém klubu. Byli jsme
rádi, že nám dobrou náladu nezkazil
covid. Příští výjezdní zasedání bude
ve slavnostním duchu - budeme
slavit 125 let od založení firmy.
Dana Koubová

PERSONÁLNÍ KOUTEK
K firmě Podzimek a synové nastoupili:
Ing. Petr Tuček
Sára Habermannová

stř. 220
stř. 210

Jakub Šaněk, Bc. Karolína Rennerová
Michal Glezgo, Ing. Zuzana Volfová

stř. 210
stř. 220

Z firmy Podzimek a synové odešli:

K firmě Strojírny Podzimek nastoupili:
Pavel Urbánek, Petr Kučera

Z firmy Strojírny Podzimek odešli:

Filip Tomáš, Adam Prycl, Jan Prycl, Lukáš Doležal
Do důchodu odešli Oldřich Prokop, Josef Holec a Lubomír
Budek.

Z firmy Dřevovýroba Podzimek odešel:
Martin Mareš ml.

Životní jubilea oslaví

Ve firmě Podzimek a synové:

30 let
40 let
45 let
50 let
55 let

60 let

Ing. Michaela Špičáková
Ing. Zbyněk Šťastný
Lenka Brychtová
Karel Obrdlík
Jarmila Nováková
Ing. Radek Kříž
Aleš Lacina
Martin Urbánek
Marie Hronová
Ing. Hana Roztočilová
Rostislav Fous

15. 1.
16. 5.
5. 4.

Roman Matýsek
Tomáš Kroutil
František Kettner

1. 1.
20. 4.
27. 4.

Martina Kubelíková,
Roman Procházka
František Teplý

Ve firmě Dřevovýroba Podzimek s.r.o.
Marius Svoboda

Srdečné blahopřání

Přejeme našemu řediteli Martinu
Podzimkovi k jeho „půlkulatým„
narozeninám vše nejlepší. Mnoho
štěstí, pevné zdraví, poctivé
a spolehlivé zaměstnance, věrné
spolupracovníky, milující rodinu
a spoustu dobrých nápadů...

45 let

60 let

Ve firmě Strojírny Podzimek s.r.o.
45 let

60 let

Pracovní výročí oslaví

Ve firmě Podzimek a synové:
10 let

pře jí všichni od „Podzi mků“

15 let
20 let

Gratulace

25 let

Srdečně gratulujeme Aleně Novákové z obchodního
oddělení v Praze, které se narodila dne 10. 9. 2020
dcera Alenka.Velká gratulace patří i Tomáši
Pěničkovi k narození dcery Terezky, která se narodila
15. 10. 2020. Oběma rodinám přejeme hodně zdraví,
štěstí a radosti.
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1. 4.
28. 2.
4. 2.
15. 2.
24. 2.
14. 2.
31. 1.
1. 4.
28. 3.
12. 4.
4. 5.

Eva Nespěchalová
Oldřich Černý
Lucie Jiráková
Lubomír Rokos
Pavel Kozina
Zdenka Procházková
Ing. Radek Kříž
Ing. Pavel Lindner

Ve firmě Strojírny Podzimek s.r.o.
30 let
45 let

Ing. Zdeněk Pittner
Lubomír Budek

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

Historie, zajímavosti a humor (21)
Proboha, radujte se víc!
Je to jediný a nejspolehlivější
lék na všechny nemoci.

N. V. Gogol

Žijeme v divné době. V době virusu. Vyhnu se
jakémukoliv hodnocení, vědom si reakce mojí
ženy Hany: „Jestli to budeš komentovat, tak ti
připomenu, že jsi zedník“. Má pravdu, a proto
se chytím pouze jediného svého názoru, že doba,
kterou prožíváme, je potopa světa. A abych tento
problém zjednodušil, využiji třetího slova
v nadpisu mého povídání, a to je humor.

Vnitro ode mě chtělo předběžné plány šíření vody.
Na finančním úřadě zablokovali má aktiva,
protože tvrdili, že se snažím vyhnout placení daní
tím, že opustím zemi.
Úřad práce měl podezření, že ilegálně zaměstnávám
Ukrajince, takže jsem musel dokazovat opak.
Je mi líto pane, ale nemohu Archu dokončit
dříve než za pět let.“
Najednou přestalo pršet,
obloha se vyčistila a vysvitlo slunce.
Noe se podíval vzhůru a zeptal se:
„Pane, znamená toto, že nebudeš
ničit náš svět?“
„Správně,“ odpověděl Bůh,
„úřady to už udělaly za mne.“

Pán řekl Noemu:
Za šest měsíců na Zem sešlu déšť, který
bude trvat čtyřicet dni a nocí.
Voda zaplaví celou zemi, hory i údolí,
a všechno zlé bude zničeno.
Chci, abys postavíl archu a zachránil pár
zvířat od každého druhu.
Tady na ni máš plány.“
Šest měsíců uplynulo jak voda.
Obloha se zatáhla a začal padat déšť.
Noe seděl na dvorku a plakal
„Proč jsi nepostavil Archu jak jsem ti přikázal?“
zeptat se ho Bůh. „Odpusť mi, Pane“, řekl Noe.
„Snažil jsem se seč jsem mohl, ale stalo se tolik věcí.
Plány, které jsi mi dal, město neschválilo
a tak jsem musel nechat udělat nové.
Pak jsem měl další problémy, protože město tvrdilo,
že Archa je nepovolená stavba, takže jsem musel
běžet na katastr sehnat si k ní povolení.
Lesnická správa požadovala povolení ke kácení stromů
a byl jsem zažalován ochranáři zvířat za odchyt zvěře.
Ministerstvo životního prostředí požadovalo
vyjádření o ekologických důsledcích záplavy.

Co ještě dodat? Snad pár informací z prvního
a druhého slova nadpisu.
Noemova
archa
bylo
obrovské
plavidlo
nacházející se ve vyprávěních Abrahámovských
náboženství. V Bibli a v Koránu. V roce 1959,
při pravidelné prohlídce leteckých snímků,
turecký armádní kapitán identifikoval jeden
útvar v tureckém pohoří Ararat jako loď. Tyto
pozůstatky byly ve výšce 1900 m nad mořem. Teprve
po podrobném průzkumu Rona Wyatta v roce 1977
bylo na základě nejmodernějších metod zjištěno,
že se bezpochyby jedná o biblickou Noemovu
archu. Nalezené pozůstatky Noemovy archy přesně
odpovídají informacím uvedeným v Bibli. Délka
nalezené lodě je 156,97 m, to odpovídá přesně
300 loktům. Průměrná šířka je 26,15 m. Loď je
vyrobena ze tří vrstev dřeva. Další výpravy
tento nález zpochybňují, ale pokud je to opravdu
loď, tak je to asi nejvýše zakotvený koráb
v dějinách planety.
Mnohé další důkazy potvrzují pravdivost Bible
a jsou nezpochybnitelné. Tak co s tím uděláme.
Jak jsem již uvedl, já mám jistotu. To, co dnes
prožíváme v období virusu, je dle mého názoru
opravdu potopa světa, kterou seslal Pán Bůh na
svět, když se již nemohl dívat, jak žijeme. Vždyť
již také uplynulo šest měsíců, co žijeme s virem,
a Pán Bůh sleduje i jak to úřady celého světa
řeší, a tak to jistě brzy skončí.
Váš

Josef Podzimek
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Vážení přátelé, obchodní partneři, dovolte, abychom Vám poděkovali
za spolupráci a přízeň, kterou jste nám v roce 2020 věnovali.
Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastné prožití vánočních svátků
a úspěšný rok 2021.

JOSEF PODZIMEK
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MARTIN PODZIMEK

K PŘÁNÍ SE PŘIPOJUJÍ VŠICHNI SPOLUPRACOVNÍCI:

ADAM MIROSLAV / ARNDTOVÁ VLADIMÍRA ING. / BAMBULA KAREL / BENEŠOVÁ LUCIE ING. / BÍNA JAKUB / BLATSKÝ TOMÁŠ / BLAŽEK
MICHAL / BLECHA JAKUB / BRABENEC PAVEL / BROS JOSEF / BRYCHTOVÁ LENKA / BRYSCEJN MILAN ING. / BUDEK LUBOMÍR / BUKOVSKÁ
ZDEŇKA / BYVALEC LUBOŠ / CAMBÁLEK MARTIN / ČÁPOVÁ VERONIKA / ČERNÝ OLDŘICH / DIETZ DAVID / DOLFI LUCIE / DOMKÁŘOVÁ

