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125 let
V těchto dnech je to již 125 let, kdy se začala psát 

historie podnikání naší firmy. Stále a stále si přeji, aby 
slovo naše bylo chápáno jako rodiny Podzimků a všech 
jejich zaměstnanců. 

V průběhu let jsme se museli vyrovnat s mnohými 
překážkami, a tak ani nepřekvapí, že přišly další. Ty 
největší dvě  jsou asi nyní pandemie , ale i nedostatek 
řemeslníků. A techniků, kteří by chtěli stavět.

Strašně si vážím každého řemeslníka, každého 
spolupracovníka, který nám pomáhá v tom, že 
stále stavíme. (A nejenom stavíme). Budu-li trochu 
parafrázovat.

Stavíme, tedy jsme. (Myslím-li, tedy jsem)
Doufám, že by naši předci byli s námi spokojeni 

a zároveň bych chtěl, abychom připravili firmu (firmy) 
tak, aby naši potomci mohli na naši práci navázat.  

A i zde myslím-li na předky a potomky, nemyslím jenom 
rodinu, ale všechny generace spolupracovníků, kteří se 
na vývoji firmy podíleli. 

Stavíme již 125 let. Zjistil jsme, že v Třešti jsme 
proto, že do tohoto města přijel na přelomu století vlak  
a předpokládalo se, že zde bude rozvoj průmyslu.  
A stalo se. To bylo dobré strategické rozhodnutí.

Je nyní na nás, abychom dělali také dobrá strategická 
rozhodnutí.

Je sázka na robotizaci dobré rozhodnutí. Svět se mění, 
musíme se měnit také.

Děkuji všem spolupracovníkům za to, že můžeme 
slavit, že stále stavíme!

V průběhu posledních pěti let jsem zjistil, jak důležitá 
je morálka. Morálka u všech v celé společnosti, ale i ve 
firmě. 

Martin Podzimek

Podzimci
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 VYSOČINA

Areál pivovaru Bernard

BERNARD Humpolec
Stavba Návštěvnického centra, Nástavby varny a Rozhledny 

v rodinném pivovaru Bernard je již také minulostí. K 31.
květnu 2021 jsme vyklidili a předali zpět investorovi 
staveniště, když v průběhu května byly ještě odstraněny 
veškeré vady a nedodělky. V objektu nyní probíhají práce 
na interiérech, které si zajišťuje investor sám. Pouze naše 
elektrikáře ještě čeká montáž svítidel, které si také dodává 
sám investor. Dále proběhly na objektu předkolaudační 
prohlídky hasičů a hygieny a samotná kolaudace je 
naplánována na 19. 8. 2021. Bohužel, zprovoznění objektu 
Návštěvnického centra plánuje investor, z důvodu současné 
covidové situace a obavy z další podzimní covidové vlny, 
až na jaře příštího roku. Z průběhu celé stavby byl také 
pořízen zajímavý časosběr, který je možno shlédnout na 
stránkách Návštěvnického centra www.testese.cz. Jménem 
realizačního týmu ve složení Pavel Podolský, Tomáš Pěnička, 
Pavel Kozina a Pavlína Šťastná bych chtěl poděkovat všem 
zaměstnancům naší firmy, kteří se na této akci podíleli.

Novostavba bytového domu 
s ubytováním RESIDENCE KÄSTLE

Na projektu RESIDENCE KÄSTLE došlo od posledního 
vydání časopisu k jeho dokončení. Závěrečné práce 
spočívaly ve zkompletování jednotlivých řemesel včetně 

Interiér pivovaru Bernard
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GLS

svítidel, ve vybavení ubytovny kuchyňskými linkami, 
nábytkem, záclonami a televizemi. V bytových domech 
jsme osadili kuchyňské linky. Provedli jsme veškeré revize 
a zkoušky nutné ke kolaudaci. Okolo domů jsme zaseli 
a zalili trávník, zametli chodníky a vjezdy a 9. 6. 2021 
jsme dílo předali objednateli. Následně jsme společně dílo 
zkolaudovali a předali klíče investorovi. Celková cena 
zakázky za více než 161 milionů korun dopadla velmi dobře. 
Dílo jsme provedli kvalitně a dokončili jsme ho v předstihu 
oproti smlouvě o dílo. Na realizaci zakázky se podíleli 
Michal Vilímek, Jaroslav Šťastný, Stanislav Symonides 
a předávací dokumentaci připravila Pavlína Šťastná a také 
několik pracovníků v dělnických profesích. Všem, kteří se 
na realizaci díla podíleli patří velký dík a uznání za dobře 
odvedenou práci.

GLS – General Logistics System
Výstavba haly GLS pro třídění zásilek běží největší 

možnou rychlostí ke svému cíli. V mezidobí mezi vydáním 
časopisu jsme s investorem podepsali dodatek smlouvy 
na vícepráce a zároveň zkrátili termín výstavby o dva 
měsíce. Tempo na stavbě je takřka zběsilé. Po provedení 
podlah na hale a dokončení kompletních omítek nastoupila 
8. června 2021 německá firma Budde na montáž technologie 
investora a začala nás postupně vytlačovat z jedné strany 
haly na druhou. Před technologií jsme postupně prováděli 
malby, během června jsme nalili podlahy v kancelářích 
a zázemí. Souběžně probíhaly ve svižném tempu rozvody 
elektro, vzduchotechniky, vytápění a rozvody zdravotní 
instalace. Po omítkách nastoupili naši zedníci na obklady 
a dlažby. Nyní probíhá kompletace všech řemesel, osazování 
vnitřních dveří, minerální podhledy, tapety a koberce. 
I okolí haly začalo postupně dostávat podobu. Po provedení 
vápenocementové stabilizace neúnosné zeminy jsme začali 

navážet štěrkodrtě, mechanicky zpevněné kamenivo a jako 
finální vrstvy následují kartáčované betony, asfaltové plochy 
a plochy ze zámkové dlažby. Nyní v polovině srpna finišuje 
oplocení, ohumusování ornicí a vrchní asfaltová vrstva. 
Z důvodu váznoucích dodávek komponentů se elektrikáři 
od Cobapu perou na poslední chvíli s prvky elektronického 
ovládání a jejich kompletací v rozvaděčích. Věříme, že na 
konci srpna „ nahodíme“ jističe a vše musí klapnout na první 
dobrou. 7. září 2021 je místní šetření stavebního úřadu 
pro předání stavby do zkušebního provozu, tak to musíme 
zvládnout, abychom to na firemních oslavách mohli pořádně 
oslavit. Stavbu stále řídí Zbyněk Šťastný se svým týmem ve 
složení Michal Blažek, Filip Lojka a Jitka Vávrů.

Areál GLS
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Zámek Třešť
Na zámku v Třešti jsme se v srpnu 2021 ocitli v úplném 

závěru stavebních prací. Během prázdnin probíhala 
kompletace veškerých profesí, dokončování maleb, 
dřevěných podlah, koberců, vestavěného nábytku, 
kompletace dveří, repase kamenických a kovářských prvků. 
Na zámku jsme také dodávali výrobky z HI-MACSu – hlavní 
recepční pult, lobby bar, recepce wellness a pracovní desky 
barových pultů. Mimo objekt zámku byl dokončen záložní 
zdroj a byly dokončeny nové venkovní komunikace vč. 
opravy kanalizační přípojky. Na začátku roku jsme měli 
plán zkolaudovat a předat dílo na konci srpna. Ale potýkali 
jsme se s velkými komplikacemi při dodávkách vestavěného 
nábytku a dveří, protože se prodlužovaly termíny dodávek 
dřevotřískových desek našim subdodavatelům. K tomu se 
přidal problém s osazením elektroměru, který trval téměř 
tři měsíce. Z tohoto důvodu nebylo zavčas možné odzkoušet 
funkčnost veškerých zařízení na objektu a zároveň 
nasimulovat výpadek proudu. Proto jsme byli nuceni 
posunout termín kolaudace a na konci září bychom chtěli 
definitivně zkolaudovat a předat objekt do rukou investora. 
Pokud toto vše klapne, tak bude tato zakázka dokončena 
stále dříve, než je dáno smlouvou. Takováto rekonstrukce 
samozřejmě přináší mnoho změn a již nyní se blížíme 
hodnotou všech změnových listů k částce 120 milionů korun, 
což přináší tlak a mnoho práce pro přípravu, kterou má na 
starosti Jitka Vinterová (a dělá ji skvěle). Dále se nám opět 
lehce obnovil tým na stavbě. Na zakázce usilovně pracují 
Jenda Polák, Standa Symonides, Michal Vilímek a vše řídí 
Zdeněk Novotný.

Interiér Zámku Třešť

Nádvoří Zámku Třešť
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 PRAHAKrajský úřad Kraje Vysočina – budova E
Ve druhé polovině léta se na stavbě Krajského úřadu 

Kraje Vysočina – budovy E dokončuje montáž monolitických 
konstrukcí a finišuje zdění obvodového a výplňového zdiva. 
Současně jsme zahájili montáž vnějšího zavěšeného pláště 
včetně výplní otvorů a skladby plochých střech. Okolo celého 
objektu se dokončují přípojky technického zabezpečení 
budov a provádí se hrubé terénní úpravy komunikací. Ve 
vnitřku objektu jsme zahájili hrubé rozvody technického 
zabezpečení budov a montáž rastrů sádrokartonů, probíhá 
montáž ocelové konstrukce prosklené čelní fasády, dokončují 
se monolitická schodiště. Ve sdružení nás zastupuje v týmu 
na stavbě nově Tomáš Pěnička a Sára Habermannová a celou 
akci řídí Stanislav Man.

Eurotech Třešť
Dne 29. června 2021 byla podepsána smlouva o dílo na 

přístavbu skladovací haly v areálu firmy Eurotech v Třešti 
a v srpnu jsme zahájili práce. Skladovací hala je navržena 
na stávající zpevněné ploše v horním areálu společnosti 
Eurotech jako betonový prefabrikovaný skelet o rozměrech 
42,6/20,1 metrů a výškou hřebene 7,55 metrů. Hala je 
přízemní, nepodsklepená s pultovou střechou a opláštěním. 
Založení haly je na pilotech. Dešťové vody ze skladovací haly 
budou svedeny do nové vsakovací jímky s řízeným odtokem. 
Termín realizace nové zakázky je plánovaný od začátku 
srpna 2021 do 21. ledna roku 2022 ve finančním objemu 
12,2 mil. Kč. Realizační tým stavby je Pavel Podolský, 
Jaroslav Šťastný a výrobní příprava Pavlína Šťastná.

Martin Urbánek, výrobní ředitel pro Vysočinu

Stavba budovy E Krajského úřadu Vysočina

Havelská
V náročném projektu rekonstrukce uprostřed historického 

centra Prahy 1 se definitivně blížíme k finále, termínově 
vymezeném kolaudačním řízením, které bude stanoveno 
s největší pravděpodobností na konec září 2021.

Hodně úsilí si ještě vyžádají interiéry podkrovních bytů, 
jejichž podoba se teprve krystalizuje. Ke konci se chýlí 
probíhající práce na repasování původních prvků objektu 
jako jsou okna, dveře a pavlačové stěny. V přízemí domu, 
v nebytových prostorách, byly vyměněny výkladce a na své 
předchozí místo ve dvoře se, po realizovaných instalacích 

plynu, kanalizace a elektrických kabelů, vrací původní 
žulová mozaika a kamenná dlažba.

Dřevovýroba Podzimek pokračuje v pokládání dřevěných 
vlysů v jednotlivých bytech a podlahy jsou finalizovány 
přebroušením a lakováním. Dokončují se rovněž obklady 
koupelen a na řadě jsou výmalby a konečné úpravy interiérů.

Náročnější akcí ve výhledu je ještě zasklívání hlavního 
dvora a točitého schodiště, jehož realizace se výrazně 
zdržela kvůli nedostupnosti skla.

V závěru pak přijde na řadu oživování systémů 
topení, chlazení, vzduchotechniky atd., které vdechnou 
rekonstruovanému domu nový život. Pro nás bude tento 
okamžik velkou satisfakcí nezměrného pracovního nasazení 
celého realizačního týmu ve složení Lukáš Vykydal, Daniel 
Müller, Martin Knapp, Ondřej Botlík Nuc a v neposlední řadě 
Stáňa Malá.Vizualizace výrobní haly Eurotech

Bytový dům Havelská
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Dům s pečovatelskou  
službou Betlímek

Stavba domu s pečovatelskou službou Betlímek, která byla 
zahájena v dubnu loňského roku se blíží dokončení a předání, 
které je plánováno ve druhé polovině září 2021. V současné 
době probíhá jednání s investorem Městská část Praha 22 
za účelem schválení finálních dodatků, které jsou nutné 
z hlediska navýšení rozsahu prací a již odsouhlaseného 
prodloužení doby výstavby.

Aktuálně probíhají obkladačské a malířské práce. Dále 
pokračují práce na kompletaci technického zabezpečení 
staveb a realizace zpevněných ploch spočívající v areálové 
komunikaci, parkovacích stání a napojení na stávající dopravní 
infrastrukturu. Tento měsíc pak byly zahájeny sadové úpravy 
včetně dodávky parkového mobiliáře pro budoucí klidové 
a relaxační zázemí domu s pečovatelskou službou.

Současně probíhá intenzivní odvlhčování hrubé 
anhydritové podlahy pro montáž podlahových krytin 
a následnou montáž námi dodávaných truhlářských prvků 
(vestavěné skříně a kuchyňské linky včetně spotřebičů).

Dosavadní průběh výstavby a dokončené stavební celky 
investor hodnotí pozitivně a se stavbou průběžně seznamuje 
budoucí provozní organizaci při městské části Praha 22 
- Uhříněves.

Marina Camp Hřebeny
Projekt rekreačních domků na březích vodní nádrže Orlík 

má svá jedinečná specifika. Jedním z nich je požadavek 
investora na minimalizaci ekologické zátěže pro přírodu 
i negativního vizuálního dopadu pro bezprostřední okolí 
nových objektů. Jednotlivé stavby se proto mají co nejvíce 
přibližovat charakteru dotčené oblasti a na jejich realizaci 
jsou pečlivě vybírány jen ekologicky nezávadné materiály.

Velmi specifická je rovněž spolupráce s hlavním 
architektem celého projektu, kterým je společnost Cutler 
Anderson Architects z USA, kdy řešení každého detailu 
komplikuje nadstandardní vzdálenost i značný časový 
rozdíl.

Na prvním z plánovaných pěti domů jsme již zahájili 
montáž oken a markýzy a ve druhé polovině srpna byly 
zahájeny práce na jeho provětrávané fasádě. Dokončujeme 
poslední betonářské práce na zbývajících třech domech 
a poté nás již čekají hrubé instalace domů, dřevostavba 
a zemní práce. Termín dokončení díla v případě 1. a 2. etapy 
byl prodloužen na březen 2022 z důvodu pozdní dodávky 
oken a s nimi navazujících prací.

Na projektu se pod vedením Václava Charouse podílí Petr 
Vodička a Ing. David Tůma.

Petr Tuček, výrobní ředitel pro Prahu

Betlímek
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OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Marina Camp Hřebeny

TŘEŠŤ
Současná doba není pro stavebnictví moc příznivá. 

Na jedné straně ceny materiálů raketově rostou a na 
druhé jsou opatrní investoři, kteří vyčkávají, co doba 
přinese a hledají správný okamžik pro rozjezd svého 
investičního záměru. A tak se snažíme balancovat 
v těchto mantinelech a získat zajímavou zakázku.

V uplynulém období jsme se zúčastnili výběrového 
řízení na „Prodejní objekt Rantířovská v Jihlavě“ bohužel, 
tento projekt se zatím odkládá. Dále jsme zpracovávali 
nabídku na úpravu základů pro lisy společnosti Lemtech, 
kde jsme již jednu obdobnou zakázku realizovali.

Mezi další akce, na které jsme připravovali nabídky 
patří: „Přestavba objektu na nám. T. G. Masaryka v Třešti“ 
a „Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce 
bytových jader a pokojů“, kde jsme bohužel neuspěli.

Jedinou získanou zakázkou tak je přístavba skladové 
haly pro společnost Eurotech Třešť, kterou realizuje 
Pavel Podolský se svým týmem.

Naše středisko má nyní na stole několik akcí, a tak 
doufáme, že se v nadcházejících měsících budeme moci 
pochlubit novou zakázkou.

Pepa Studnička, vedoucí obchodního oddělení Třešť

PRAHA
V poslední době jsme se věnovali hlavně dvěma 

významným projektům, kde jsme postoupili do dalších 
kol výběrových řízení.

Jedním z nich byl luxusní rodinný dům v Praze na 
Hanspaulce za téměř 200 mil. Kč.

Přesto, že jsme nabídce do výběrového řízení na 
zhotovitele takovéto prestižní zakázky věnovali mnoho 
úsilí a úspěšně prošli několika koly, rozhodl se nakonec 
investor pro jinou společnost.

U druhé významné zakázky, kterou je náročná 
rekonstrukce v památkové zóně, nedaleko Pražského 
hradu, s objemem prací, který tuto částku ještě převyšuje, 
došlo bohužel po několika kolech výběrového řízení 
k pozastavení celého tendru. Bohužel došlo k pozdržení 
při vydání stavebního povolení.

Nicméně věříme, že výběrové řízení bude v brzké 
době pokračovat a my v něm budeme úspěšní.

V nedávné době jsme také podali nabídku do 
výběrového řízení na zhotovitele rozsáhlé rekonstrukce 
školy v Praze 6. Nabídku jsme podávali ve sdružení se 
společností Vistoria, se kterou v současné době již jinou 
zakázku v Praze Uhříněvsi realizujeme.

V tomto výběrovém řízení jsme bohužel neuspěli.
V případě další zajímavé zakázky v centru Prahy 

jsme zatím podali žádost o účast v užším řízení, 
doložili investorovi dokumenty ke splnění kvalifikace 
a nyní čekáme na výzvu k podání nabídky. Jedná se 
o rekonstrukci parku nedaleko Vltavy.

Na konci července odešla z obchodního oddělení 
kolegyně Blanka Kadečková, které bych chtěl tímto 
poděkovat za mnohaletou spolupráci a popřát jí mnoho 
dalších úspěchů.

Martin Sojka, vedoucí obchodní oddělení Praha
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Recepční pult a podlaha pro zámecký hotel Třešť

Nejzásadnější zakázkou letních měsíců byl pro naše 
podlaháře projekt rekonstrukce třešťského zámku. Pokládali 
jsme zde parketové čtverce vzoru Vídeňského kříže a vzoru 
Kapucín, které se navzájem liší pouze v drobném detailu, 
a rovněž dubové celomasivní vlysy.

Oba typy vzorů jsou celoplošně lepené k podkladu 
a pokládány tzv. „na rybinu“, čtverce jsou pak položené 
souběžně se stěnami tak, aby v prostoru efektně vynikla 
jejich kresba. Povrchovou úpravou podlah tvoří olejový 
základ, který přirozeně podpořil typicky medový odstín 
dubových podlah. V době vzniku těchto řádků - v druhé 
polovině srpna 2021 - pak v prostorách zámku naši 
montážníci dokončují finální lištování podlah celomasivními 
dubovými sokly se shodnou povrchovou úpravou jako mají 
samotné podlahy.

Novou pražskou zakázkou, která probíhá od letošního 
května, je projekt rekonstrukce podlah v atraktivním objektu 
Clam – Gallasova paláce na Starém Městě. V této významné 
barokní stavbě, zaujímající dominantní centrální polohu na 
tzv. královské cestě, je naším úkolem vyspravení stávajících 
hrubých fošnových podlah a doplnění nové konstrukce 
v oblasti kabelovodů nosnou březovou překližkou. Celá 
plocha bude ve výsledku sjednocena jednou vrstvou 
OSB desek, které budou přišroubovány k podkladu, tedy 
k fošnám i k překližce. Na takto připravené podpodlahy, 
nebo chcete-li hrubé podlahy, budeme během podzimu 
pokládat celomasivní Vídeňské kříže v kombinaci dub – 
jasan a dubové vlysy, v obou variantách ve výběrové kvalitě 
dřeva.

Stejně jako každý rok i během letošních prázdnin jsme 
prováděli údržbu podlah pro ČSOB, letos poprvé na obou 
centrálách, tedy ve „staré“ i „nové“ budově. Údržbě podlah 
v každé z budov byl vyhrazen jeden víkend, aby nebylo 

narušeno fungování centrál v pracovním týdnu. Celkově se 
jednalo o necelých 7.000 m² čištění a olejování.

Naše dílna v Třešti se v současnosti připravuje na výrobu 
oken a dveří pro Univerzitu Hradec Králové v objemu 7 kusů 
oken, 98 kusů dveří a 43 kusů protipožárních dveří.

Dílna Hi-macs aktuálně, koncem prázdnin, postupně 
dokončuje dílčí interiérové prvky do rekonstruovaného 
Zámeckého hotelu Třešť. Jedná se o hlavní recepci hotelu, 
lobby bar, recepci do wellness a umyvadla na WC. Na stejnou 
zakázku dodáváme v kooperaci s dodavatelem interiéru HI-
MACS desky určené pro bufetové stoly umístěné v jídelně.

František Petrásek, ředitel společnosti

Údržba podlah v pobočce ČSOB
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Zdražování surovin a dopad  
do firmy Strojírny Podzimek

Naše zakázky jsou z velké části závislé na ceně 
nakupovaných materiálů. Tento fakt si ještě více uvědomíme 
v souvislosti s letošním nekontrolovaným zdražováním. Že 
to víte a že je inflace 3,6 %, jak hlásili v rádiu? Ale jděte. 
O zdražování, o kterém mluvím, ví své stavební firmy, 
drobní stavebníci, obce a města. Babičky, dědové, studenti 
a početná armáda úředníků se to teprve dozví. A investoři 
o něm slyšet nechtějí. Hutní materiál nyní pořídíte téměř za 
dvojnásobek ceny konce roku 2020. To je inflace téměř 100 
%. A to se národu těžko sděluje. Co to znamená pro firmy 
našeho typu?

Vyjděme z toho, že během výběrového řízení je nedílnou 
součástí kritérií cena, kterou máme garantovat po dobu 
realizace projektu a v některých případech i po dobu záruk, 
které jsou nejčastěji 2 roky, někdy i pět let. Realita při nákupu 
hutního materiálu je taková, že námi poptávaná cena je 
platná tři dny, po této době si dodavatel vyhrazuje právo cenu 
změnit. A co se tedy stalo s trhem? Nejlépe to ukazují níže 
uvedené grafy vývoje cen hutních materiálů do května 2021, 
které jsem našel na stránkách firmy FRANKSTAHL. 

Kamenolom Ševětín – původní a zamýšlený stav

A jak se to projeví v našich zakázkách? U zakázek, jejichž 
plnění spočívá v dodání ocelových konstrukcí (např. silo 
pro kamenolom Štileček, pískovna Dolany, konstrukce na 
Gabčíkovo), činí cena hutního materiálu 25 % nákladů. 
U projektů pro vodní hospodářství, kde je vyšší podíl 
dalších nákladů (na zdvíhací techniku, na externí povrchové 
úpravy a na montáže), tvoří náklady za materiál cca 12 
%. Pokud bychom nereagovali, znamenalo by to, že žádná 
taková a podobná zakázka nemůže vyjít se ziskem. Zisk 
kalkulujeme na úrovni 5-7 % nákladů. Znamenalo by to, že 
na každou realizovanou zakázku, kde ceny byly uvedeny 
v úrovni prosince 2020 a nedošlo k přecenění, budeme 
doplácet ze svého. Znamenalo by to, že ukrojíme z naší 
společné budoucnosti.

 
Úloha obchodu, nákupu a realizace projektů se stává opět 

o trochu náročnější. To, co se dříve vyřešilo jednou větou, 
protože situace byla stabilní a ceny vstupů se víceméně daly 
s dosti velkou pravděpodobností předvídat, dnes vydá na 
román. Román, který se musíme naučit psát, ke kterému 
musíme mít přesné a zaznamenané podklady a který budeme 
našim zákazníkům, ať již se jim to líbí anebo ne, vyprávět 
v průběhu celého projektu. Nejen vyprávět, ale projednávat, 
dojednávat změny a písemně schvalovat dopad změny 
vstupů v průběhu realizace na konečnou cenu. Rozumím 
tomu tak, že zakázka má pevnou cenu, ale pokud se svět 

zbláznil, nemůžeme my být ti jediní, kteří 
na toto nebudeme reagovat a budeme se 
chovat jako před tím. Co je pevná cena, 
za jakých podmínek se bude měnit a jaký 
bude proces její změny je nutné definovat 
již v nabídce a posléze ve smlouvě. 
Zároveň tvrdě vyjednávat v průběhu 
všech jednáních o ceně a změnách.

Konkrétně: Ještě v prosinci 2020 činily 
vstupní ceny plechů a otevřených profilů 
16-18 Kč/kg, trubek a uzavřených profilů 
24-27 Kč/kg. Výroba běžné konstrukce 
včetně povrchové úpravy a montáže se 
realizovala za cenu 60-70 Kč/kg. Nynější 
ceny (srpen 2021) jsou za plechy 39-45 
Kč/kg, za profily 25-33 Kč/kg a za trubky 
a uzavřené profily 50-59 Kč/kg. Nelze 
držet dříve uvedené ceny.

A o tom, že se ceny hutního materiálu 
nepromítnou do cen dalších výrobků se 
dnes snad může zdát jen básníkům. Ale ti si 
na takové přízemnosti ani nevzpomenou, 
protože neví. Pro nás ostatní platí, že 
nákupní ceny jak hutního materiálu, 
tak také převodovek, elektromotorů, 
vodičů, dopravníkových válečků, 
odlitků, ložisek a gurty, abych zmínil 
jen ty naše nejčastější, je třeba sledovat 
pečlivěji než kdy dříve. Nechat zpracovat 
písemnou nabídku a pokud víme, že lepší 
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nedostaneme, tak podmínky nákupu přenést v co 
možno největší míře na objednatele. Nutná podmínka 
je spolupracovat vzájemně v rámci firmy a relevantní 
informace účinně sdílet. Stále trpělivě sdělovat, 
zaznamenávat, vyjednávat a vyjednávat. I to je, nyní 
více než dříve, naše práce.

Jiří Kotrba, ředitel společnosti

Zdokonalování v konstrukčních 
návrzích v programech 3D

Používání 3D kreslícího softwaru pro projektování 
a tvorbu dílenské dokumentace není ve Strojírnách 
žádná novinka. Používáme programy Autodesk Inventor. 
Dlouhodobé pronájmy licencí na tyto programy nám 
poskytuje společnost Adeon CZ.

Tato firma není pouhým prodejcem nebo 
zprostředkovatelem kontaktů. Disponuje svojí vlastní 
vývojářskou kanceláří, která vytváří široký počet nadstaveb 
do složitých programových procesů. Takové nadstavby mají 
za úkol zpříjemnit a zrychlit práci koncových uživatelů, 
nás konstruktérů. S Adeonem budujeme již třetím rokem 
vztah, s vyhlídkou dlouhodobé, oboustranně prospěšné 
spolupráce. Kolegové z Adeonu se seznamují s našimi 
výrobky a firemními zvyklostmi, které používáme při 
tvorbě dílenské dokumentace. V neposlední řadě musí 
vnímat potřeby ostatních oddělní firmy, pro které je taková 
dokumentace důležitá. Na základě nabytých znalostí potom 
společně hledáme cesty a prostředky, jak pracovat co možná 
nejefektivněji – rychle a bez chyb. Co nového máme používat 
a čemu se raději úplně vyhnout.

V rámci naší spolupráce probíhají intenzivní školení. 
Preferujeme praktická školení, kdy lektor, školitel přijede 
přímo do firmy. Je u nás v kanceláři, vnímá atmosféru a práci 
kolegů. Často i okamžitou zpětnou vazbu z naší výroby.

V pořadí již druhé takové školení jsme rozběhli v říjnu 
2020. Hned po prvním dni nás zastavila složitá situace, 
pandemie. Po téměř 10 měsících nyní navazujeme, nebo 
spíše začínáme znovu. V průběhu srpna 2021 proběhne 

dalších šest jednodenních intenzivních tréninků, které 
obsáhnou základní poučky i složitá uživatelská nastavení. 
Díky časovému posunu školení se ho nyní účastní i dva 
naši noví kolegové, kteří nastoupili k firmě teprve nedávno. 
Věříme, že takový vstup do kariéry konstruktéra bude 
více než prospěšný. Oba již uplatňují poznatky v práci na 
konkrétní zakázce dopravních pasů pro pískovnu Dolany 
a na nové konstrukci plovoucího pontonu pro obsluhování 
kotvy sacího bagru.

Řečeno slovy matematika, pro konstruktéra ve Strojírnách 
Podzimek se znalost 3 D modelování stává podmínkou 
nutnou, nikoli však postačující.

Karel Bambula

Příklad 3D projektování
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Porota Stavby roku 2021  
po roce opět na Vysočině

Již v minulém čísle jsme Vás informovali o našem letošním 
želízku v ohni letošních ročníků renomovaných soutěží 
Stavba roku a Stavba Vysočiny, kterým je Rekonstrukce 
a výstavba výukového centra Vysoké školy polytechnické 
v Jihlavě.

Poté, co jsme v červnu odevzdali kompletní přihláškové 
podklady pro soutěžní klání, včetně fotodokumentace, 
prezentačního banneru a průvodního textu stavby, jsme 
byli zařazeni do „cestovního itineráře“ odborné poroty. Ta 
po tři týdny projížděla všemi kouty naší vlasti a na vlastní 
oči hodnotila 90 přihlášených soutěžních projektů. Na nás 
přišla řada 2. srpna 2021, kdy v dopoledních hodinách 
osmičlenná skupina porotců zavítala do Jihlavy, aby si 
prohlédla novostavbu vysokoškolské auly a rekonstruované 
části původního objektu. Role průvodce se ujal Ing. Arch. 
Němeček z QARTY, kterého doplňovali pánové Martin 
Urbánek a Ing. Zbyněk Šťastný z naší firmy a rektor 

VŠPJ prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Výpravu doplňovali 
rovněž dva kameramani a fotografové, jejichž úkolem bylo 
zdokumentovat každou ze staveb novým úhlem pohledu 
a vytvořit výslednou videoprojekci ze všech navštívených 
míst.

S ohledem na striktní epidemiologická opatření v místě 
konání jsme místo tradičního rautu nachystali pro porotce 
„svačinky na školní výlet jako od maminky“.

Porota ocenila minimalistickou podobu nové auly i efektní 
kontrast jejího svěže současného pojetí s historizujícím 
vyzněním budovy bývalého soudu, v jehož objektu sídlí 
vysoká škola od svého založení v roce 2004. Nezbývá než 
doufat, že ve velké konkurenci autentické dojmy nezapadnou 
a promítnou se do výsledného hodnocení Stavby roku 2021.

Výsledky veřejného hlasování v obou registrovaných 
soutěžích můžete ovlivnit i Vy ze svého počítače 
prostřednictvím webových stránek: stavbavysociny.cz 
a stavbaroku.cz. Váš hlas bude i oceněním profesionální 
práce a nadstandardního úsilí našeho realizačního týmu.

Ivana Opršalová, marketing
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Po nucené roční přestávce jsme se společně sešli na 
tradiční Třešňovce. Tentokrát to bylo přesně na den 
šéfových narozenin. K těm dostal tradiční dort se zajímavým 
“tématem”. Šéf se narodil v květnu 1937 a přesně v tomto 
časovém úseku byla zřízena vlaková zastávka naproti 
“Podzimkově vile”.

TŘEŠŇOVKA
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Po pandemické situaci Covid-19 jsme opět již po třetí 
za rok s radostí a očekáváním zahájili činnost. Věž opět 
otevřela vstupní bránu, rozsvítila naplno, zprovoznili jsme 
výtah, do restaurace a baru se vrátila obsluha, nainstalovali 
jsme novou krásnou výstavu, omezili výdej a příjem balíků 
na přijatelné množství a čekali na zákazníky.

V půlce června 2021 jsme uspořádali prodejní akci pro 
děti z Dětského domova Most, k našemu překvapení se 
prodal rekordní počet pláten, fotografií i maloformátových 
děl fotografů z portálu Miluju Prahu. Na letošním již pátém 
ročníku jsme vybrali 188 000 Kč.

V prázdninovém termínu zde vystavovala obrazy Anna 
Arnetová a Petr Kozel, výtvarníci z Plzně, kteří na instalaci 
čekali přes rok, o to s větším nasazením proběhla instalace 
i vernisáž v hojném počtu.

Na podzimní část sezony jsou předsmlouvané další 
výstavy, pomalu se začneme připravovat na Třešťské 
betlémy – věříme, že nám to situace nadále dovolí.

Lucie Dolfi, kastelánka Jindřišská věž

JINDŘIŠSKÁ VĚŽ

Vernisáž výstavy obrazů Anny Arnetové a Petra Kozla

Počasí nám příliš nepřálo. Bylo kolem 12 °C, ale bez 
deště. Navzdory tomu během odpoledne a večera přišlo 
spoustu zaměstnanců s jejich blízkými. Po nucené 
přestávce kultury a setkávání si přítomní užívali svobody, 
radosti a volnosti.

O občerstvení se tradičně postaral David Kysela 
s rodinou. Přítomní ochutnali nejrůznější masové 
dobroty z jejich řeznictví.

Děkujeme za nelehkou přípravu “tradiční” sehrané 
partičce ze střediska dopravy, zasobování a správy 
budov.

Pro pamětníky – tato Třešňovka byla v pořadí jíž 26. 
Bohužel loňská “kulatá” se nemohla uskutečnit.

Dana Koubová

13 |



Historie, zajímavosti a humor (23)

Kapitalismu je vlastní jedna vada: 
nerovnoměrnost rozdělení bohatství.
Socialismu je vlastní naproti tomu 
jedna cnost: rovnoměrné rozdělní bídy.

Winsten Churchil

Pokud se náhodou stane, proti všem 
předpokladům, že né kapitalismus, ale 
komunismus se zhroutí, rozpusťte potom 
Sovětský svaz a zajistěte vstup Moskvy 
do NATO. To bude rána, ze které se Západ 
nikdy nevzpamatuje.

J. V. Stalin,
dopis soudruhům na rozloučenou

Kapitalismus je lepší než socialismus, 
ale mnohem horší, než jsem čekal

Jiří Suchý

Milý čtenáři,

trvalo mně velmi dlouho, než jsem našel vhodné 
citáty ke slovu kapitalismus. Proč? Proto, že 
se s Vámi v „roce kulatého výročí“, kdy slavíme 
125. výročí založení firmy Podzimek chci podělit 
o svou zkušenost:
Jak jsem se před 35lety za hlubokého socialismu 
stal kapitalistou.
Přípomenul jsem si to až když jsem si prohlí-
žel knihu fotografií, která končí pozvánkou na 
„Rozsvícení vodní elektrárny ve Veletovském 
mlýně, které se konalo 11. října 1986.“
Na začátku tohoto mého životního příběhu stál 
můj profesor na Vysoké škole a později přítel 
Prof. Jan Čábelka. Ten si všiml, že 20. 12. 1979 
vyšlo Usnesení předsednictva vlády českoslo-
venské socialistické republiky.

Pak to šlo jako na drátku. Prof. Čábelka, který 
pocházel z Veletova na Labi si pamatoval, že zde 
existuje mlýn, který patřil rodině Skokanů a kde 
jsou trosky malé vodní elektrárny. Seznámil mě 
s paní Skokanovou, jejím synem Lubošem a sna-
chou Hankou, přizvali jsme k dalšímu jednání 
syna pana profesora Honzu a založili jsme za 
hlubokého socialismu fiktivní akciovou společ-
nost SKO-ČA-PO (Skokan – Čábelka – Podzimek).
Tak jsme se již za socialismu stali kapitalisty, 
aniž jsme tušili, že se to u nás někdy změní.

… O možnostech vy-
užití malých vod-
ních elektráren pro 
výrobu elektrické 
energie.

Tyto malé vodní elek-
trárny komunisté při 
budování socialismu 
pro únorovém vítěz-
ství dělnické třídy 
(1948) všechny po-
stupně zlikvidovaly. 
Stát na to měl v té 
době zcela originální 
zdůvodnění „Uvedení 
vodního díla do ne-
škodného stavu“.

Jako další zají-
mavost v roce 125. 
výročí založení 
firmy Podzimek 
uvádím, že mlýn 
ve Veletově již 
v roce 1911 tedy 
před 110 lety pa-
třil firmě Josefa 
Prokopa synové.

Při obnově malé 
vodní elektrár-
ny u Veletova se 
účastnily také 
dvě Hanky – Hana 
P o d z i m k o v á 
a Hana Skokanová.

Ale zpět k naší práci. Vyprostili jsme z bahna sta-
rou Francisovu turbínu. Vyčistili jí a opravili.

Do obnovy malé vodní elektrárny jsem zapojil 
i naše syny Jana i Martina, takže pro následné 
vedení firmy Podzimek a synové, která nám byla 
po sametové revoluci vrácena, získali i oni za 
kapitalismu svou zkušenost.
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Za pomoci Josefa Raudenského, hlavního projek-
tanta ČKD Blansko jsme následně uvedli malou 
vodní elektrárnu z „neškodného stavu“ do „kapi-
talistického provozu“.

S námi to přišel oslavit i profesor Jan Čábelka 
se svou ženou (uprostřed) a ostatními našimi 
ženami.

Žena Hana a a Jan Čábelka

Josef Podzimek uvolňuje víko
Francisovy turbíny

Práce s kamennými kvádry
– Martin a Honza vpravo

Honza Podzimek u vodního stavidla
a nářadí potřebné k montáži turbíny

Celkový pohled do strojovny

Po vykonané práci

Malá vodní elektrárna po další modernizaci 
úspěšně vyrábí elektrický proud do dnešního 
výročí její obnovy.

Váš Josef Podzimek
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K firmě Podzimek a synové nastoupili:
Ivana Kovářová      stř. 261
Bc. Jan Kalenský     stř. 220

Z firmy Podzimek a synové odešli:
Ing. Ondřej Lisý      stř. 210
Josef Pejčoch      stř. 252
Šárka Ondráčková     stř. 220
Lukáš Kurka      stř. 230
Ing. Blanka Kadečková     stř. 501
Eva Nespěchalová – do starobního důchodu  stř. 261

K firmě Strojírny Podzimek nastoupili:
Jaroslav Uher, Andrei Strakha, Maxim Shulga, Bc. Martin 
Mařík, Leoš Chromý

Z firmy Strojírny Podzimek odešli:
Miroslav Pátek, Markéta Kalábová, Roman Procházka

K firmě Dřevovýroba Podzimek nastoupili:
Vojtěch Janů

Z firmy Dřevovýroba Podzimek odešli:
Tomáš Kroutil

Životní jubilea oslaví
Ve firmě Podzimek a synové:
45 let  6. 10.  Aleš Hladík
50 let  20. 11.  Martin Sojka
60 let  9. 10.  Luboš Hronek
60 let  12. 10.  Bohumír Piša
60 let  12. 11.  Milada Kusáková

Ve firmě Dřevovýroba Podzimek s.r.o.
35 let  24.6  Lukáš Vopelka

Ve firmě Strojírny Podzimek s.r.o.
50 let 15. 5. Pavla Pokorná

PERSONÁLNÍ KOUTEK

Gratulace
Významným dnem je pro Zdeňka Mezeru den 

1. 8. 2021, kdy se mu narodil prvorozený synek Jakub. 
K této radostné události celé rodině přejeme spoustu 
štěstí, zdraví a rodinné pohody.

Blahopřání
Blahopřejeme Marcele Volšinské, která dne 

14. 8. 2021 vstoupila do stavu manželského s panem 
Adamem Bartošíkem. Novomanželům přejeme hodně 
lásky, spokojenosti, štěstí a pohody na společné cestě 
životem.

Vodní lyžování
Poslední sobotní dopoledne v srpnu jsme se již po 

devatenácté sešli na Kosteleckém rybníku. (na pozvánce 
bylo mylně uvedeno osmnáctá).  Čekala nás početná, 
laskavá parta klubu vodního lyžování. Voda měla 20 stupňů, 
venkovní teplota kolem 18 a naštěstí nepršelo. Účastníci, 
kteří si přišli zalyžovat si to opravdu užili. Všichni do 
jednoho perfektně vyjeli z vody. Studenta Míša, která příliš 
nesportuje a přátelé ji vzali sebou, se odhodlala to zkusit. 
Vyjela bez problémů a byla šťastná, že to dokázala. Říkala, 
že má ten den narozeniny a je to nejkrásnější dárek.  

Obrovské poděkování patří Jirkovi, trenérovi vodního 
lyžování, který se všem věnoval a strávil spoustu času ve 
vodě. Doufám, že to neodstůně.

Je velká škoda, že z firem Podzimek přijde jen pár 
odvážlivců. Budeme věřit, že příště se přijdou podívat do 
krásného areálu Vodního lyžování, projedou se na člunu nebo 
si s námi dají kávu nebo výbornou polévku a občerstvení.

Děkujeme „partičce“ Vodního lyžování za úžasnou  
a přátelskou atmosféru. Těšíme na vás zase za rok.

Tenisový turnaj
byl na posední chvíli zrušen, kvůli nemoci jednoho  

z hráčů. Takže 28.ročník se bohužel neodehrál.
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