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Slavíme a stavíme
Dobrý den vážení spolupracovníci, končí se rok 2021, 

rok oslav 125. výročí firem „Podzimek“. Rok, který jsme 
celý prožili s virem Covid 19. I přesto, že jsme řešili tyto 
problémy, tak jsme stále stavěli, montovali a vyráběli. 
A to bylo moc důležité.

V letošním roce jsme dokončili několik staveb: Kästle, 
Bernard, Zámek Třešť, hala GLS, Betlímek Uhříněves. 
Jen díky ekonomickým výsledkům na těchto stavbách 
jsme mohli prožít celý rok v relativním klidu.

Jsem si vědom, že i Strojírny, Dřevovýroba, ale i další 
naše firmy měly své projekty a své úspěchy. Děkuji Vám 
i všem Vašim spolupracovníkům, za to, že jste celý rok 
dělali vše pro úspěch a ziskovost jednotlivých projektů.

Rok 2021 nebyl lehký, ale my jsme si ho někdy i užili. 
Měli jsme štěstí a mohli jsme se několikrát sejít, a to na 
Třešňovce, ale hlavně na našich oslavách 125 let výročí 
založení firem. Ještě jednou bych chtěl poděkovat za to, 
že jste mnozí z nás pomohli připravit oslavy, které byly 
nejen dle mého názoru více než důstojné.

Bohužel při psaní tohoto úvodníku vím, že se již 
podruhé za sebou nepotkáme na našem vánočním 
setkání. A proč? Rozhodli jsme se být zodpovědní 
a neriskovat rozšíření nákazy. Doufám, že příští rok 
nám v setkání na konci roku nic nezabrání.

Ještě bych rád zmínil několik našich úspěchů tohoto 
roku.

Zprovoznili jsme ve Strojírnách 3D tiskárnu na domy 
a dle mého jsme se v ČR stali leadry tohoto typu 
výstavby budoucnosti.

Dobrou zprávou je i to, že právě dokončujeme solární 
elektrárnu v areálu stavební firmy. To je, jak se zdá, 
velmi dobře načasovaná investice.

Doufám, že v příštím roce nastane oživení ekonomiky; 
to říkám, abychom se měli na co těšit.

Děkuji všem našim spolupracovníkům ze všech našich 
firem za práci v roce 2021. Jen díky Vám stále jsme!

Martin Podzimek

Čtyři generace Podzimků
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   VYSOČINA

Interiér Zámeckého hotelu Třešť

Hala GLS
Hotovo, předáno, vyfakturováno, vady a nedodělky 

odstraněny. Tak toto jsme si mohli vítězoslavně říci na konci 
října. Předcházel tomu poměrně velký kvapík, kdy jsme 
museli všechno dokončit, osadit, naprogramovat a zprovoznit 
včetně všech potřebných zkoušek a dodání „papírů“. 7. září 
proběhlo místní šetření stavebního úřadu a po dodání 
několika dokumentů svědomitému zástupci Krajského 
hasičského sboru byla hala uvedena do zkušebního provozu. 
Po dokončení technologie se 20. září hala spustila a balíčky 
se začaly třídit v nové hale. Nás čekalo během září a října 
odstranit vady a nedodělky a 29. 10. byla hala předána bez 
vad a nedodělků. Chci poděkovat celému týmu, a to zejména 
Zbyňkovi Šťastnému, Jitce Vávrů, Michalovi Blažkovi 
a Filipovi Lojkovi, našim zedníkům a dalším pracovníkům, 
i všem dalším, kteří se na stavbě podíleli. Dobrá práce, fakt jo!

Zámek
V průběhu září a října se práce na Zámku v Třešti nesly 

v duchu dokončování vestavěného nábytku a navazujících 
prací – elektro, dřevěné podlahy, posuvné dveře atp. 
Kolaudace zámku a vedlejšího objektu se záložním zdrojem 
proběhla úspěšně 16. září. Následně jsme veškeré síly 
soustředili na odstraňování vad a nedodělků. Díky tomu 
15. 10. 2021 proběhlo finální předání zrekonstruovaného 
Zámeckého hotelu Třešť investorovi o 14 dní dříve, než nám 

Areál General Logistic System
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Zámek Třešť

Rodinný dům Havlíčkův Brod

Krajský úřad - budova E

ukládala smlouva. Rekonstrukce zámku trvala přesně 23 
měsíců. Za tu dobu jsme provedli kompletní rekonstrukci 
zámku v rozsahu, jaký objekt (asi) nepamatuje. Finální 
cena díla vč. všech osmi dodatků činila téměř 260 milionů 
korun. Na závěr lze říct, že stavba to byla velmi úspěšná po 
všech stránkách. Doufáme, že to nebyla poslední spolupráce 
s Akademií věd ČR. Spolupráce s tímto investorem byla víc 
než dobrá. To samé lze říci i o spolupráci s firmou Auböck 
z Jižních Čech, s kterými jsme tuto zakázku realizovali 
ve sdružení. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se 
v průběhu oněch dvou let podíleli na realizaci této zakázky. 
Tedy děkuji našim zedníkům a dělníkům, středisku elektro, 
našim truhlářům z Dřevovýroby, zásobovačům, dopravě 
a především výrobnímu týmu, který v průběhu celé stavby 
skvěle vedl Zdeněk Novotný. Tým dále tvořil Jenda Polák, 
Standa Symonides, Michla Blažek a Standa Zejda z Auböcku. 
Výrobní přípravu jako vždy úžasně zvládla Jitka Kitýsek 
Vinterová, která v listopadu odešla na mateřskou dovolenou 
a tímto ji za dosavadní spolupráci moc děkujeme a těšíme se 
na její návrat. Teď jí ale hlavně přejeme hodně zdraví, štěstí 
a lásky v nové roli.

 

RD Havlíčkův Brod

Po dlouhých jednáních se soukromým investorem jsme 
se na konci loňského roku dohodli na realizaci venkovních 
terénních a sadových úprav okolo domu, který jsme dříve 
postavili. Práce jsme zahájili začátkem července a dokončili 
v listopadu 2021. Věříme, že se nám toto naše vstřícné gesto 
zpětně vrátí v podobě další spolupráce s tímto investorem 
na projektu většího rozsahu. Zakázku realizoval Standa 
Man s Pavlem Kozinou a Sárou Habermannovou.

Krajský úřad Kraje Vysočina – budova E
Koncem roku 2021 se na stavbě Krajského úřadu Kraje 

Vysočina – budovy E dokončilo uzavření objektu – to 
znamená montáž vnějších oken a dveří a souvrství střech 
tak, aby se dalo zahájit temperování celé budovy a všechny 
práce mohly plynule pokračovat celou zimu. Uvnitř objektu 
se dokončují hrubé rozvody TZB, pokračuje montáž SDK, 
omítek, KZS garáží, zámečnické konstrukce a montáž 
hrubých podlah. Současně pokračuje montáž vnějšího 
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Areál obchodního centra Kinský

zavěšeného pláště včetně žaluzií a slunolamů a okolo celého 
objektu jsou dokončeny hrubé terénní úpravy komunikací, 
které jsou zpevněné provizorní štěrkovou vrstvou pro 
možnost lepšího zásobování stavby v zimním období. Většina 
prací pokračuje dle dohodnutého harmonogramu prací, a tak 
předpokládáme, že stavbu dokončíme podle plánu v září 
příštího roku. Komplikace nám způsobuje turbulentní trh 
a zejména výrazné zdražování materiálů a cen subdodávek 
v letošním roce. Ve sdružení nás zastupuje Stanislav Man, 
Tomáš Pěnička, Pavel Kozina a Sára Habermannová.

Revitalizace areálu 
Obchodního centra Kinský

V říjnu se podařilo obchodnímu oddělení získat zakázku 
Revitalizace areálu Obchodního centra Kinský pro společnost 
KINSKÝ Žďár, a.s. ve Žďáru nad Sázavou v objemu přibližně 
42 milionů korun. Jedná se o stavební úpravy stávajících 
prodejních hal, které spočívají především v zateplení obálky 
objektů a výměně výplní otvorů, případně zasklení. Dále se 
jedná o úpravu venkovních prostor, rozšíření parkovacích 
ploch a s tím související přeložky a úpravy podzemních sítí. 
Součástí stavby je provedení nového oplocení a opěrných 
stěn. Zakázka by měla být dokončena v květnu příštího roku. 
Na začátku listopadu jsme si od investora převzali 1. část 
staveniště tak, abychom zahájili přípravné práce a práce, 
které nepodléhají stavebnímu povolení, které investor zatím 
nezískal. V současné době zajišťujeme na objektu zateplení 
střechy a drobné dispoziční úpravy. Na realizaci zakázky se 
podílí Michal Vilímek, Stanislav Symonides a Michal Blažek 
a za přípravu Jitka Vávrů.

Eurotech
Přístavba haly Eurotechu je téměř u konce. V minulém 

časopise jsme stavbu začínali a po vytyčení všech 
inženýrských sítí jsme se pustili do přípravy pláně a přeložek 
kanalizací. Po zhotovení základových pilot jsme mohli začít 
stavět první prefabrikované betonové sloupy a vazníky, 
které tvoří nosnou konstrukci celé haly. Střechu a opláštění 
haly tvoří PIR panely, podlaha je zhotovena z drátkobetonu 
se vsypem. Nyní dokončujeme terénní úpravy, elektro 
rozvody a montáž plynových infrazářičů. Věříme, že stavbu 
předáme investorovi bez vad a nedodělků ještě před koncem 
smluvního termínu, který je v lednu 2021. Realizační tým 
tvoří Pavel Podolský, Jaroslav Šťastný a Pavlína Šťastná 
a naši zedníci, dělníci a elektrikáři, kteří se na zakázce podílí.

Hala Eurotech Třešť
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   PRAHA

Dům s pečovatelskou službou Betlímek

Pražírna Pavlov
V listopadu obchodní oddělení předalo do výroby další 

zakázku, a to přístavbu Pražírny Hosovy obchodní společnosti 
v Pavlově za cca 24 milionů korun. 23. listopadu jsme 
s investorem podepsali smlouvu a převzali staveniště a zahájili 
jsme přípravu na vlastní realizaci díla. Přístavba pražírny je 
navržena jako dvoupodlažní zděný objekt obdélníkového 
půdorysu se zásobovací chodbou komunikačně propojen se 
stávajícím objektem balírny, který naše firma dokončila před 
5 lety. Součástí zakázky je provedení areálových přípojek 
splaškové a dešťové kanalizace, přípojky elektro a plynovodu. 
Začátkem prosince jsme zařídili staveniště a zahájili práce, 
které dokončíme příští rok v listopadu. Zakázku realizují Pavel 
Podolský, Jenda Polák, Filip Lojka a Pavlína Šťastná, které na 
začátku vypomohla Jitka Vinterová.

Martin Urbánek, výrobní ředitel pro Vysočinu

Projekt domu s pečovatelskou službou pro investora Prahu 
22 – Uhříněves s poetickým názvem Betlímek se s příchodem 
podzimu dostal do své finální fáze. Po ukončení prací na 
zpevněných plochách v areálu a na přilehlé komunikaci 
přišly na řadu sadové úpravy okolí stavby a v interiérech 
probíhaly montáže truhlářských výrobků – kuchyňských 
linek a vestavěných skříní, včetně instalace potřebných 
elektrospotřebičů. 29. 10. tak byl objekt, dle dodatkem 
stanoveného termínu, kompletně připraven k předání 
investorovi. 

11. listopadu pak proběhlo slavnostní přestřižení pásky 
a domov s pečovatelskou službou byl oficiálně předán 
k užívání svým budoucím nájemníkům. V objektu je situováno 
15 bytových jednotek pro seniory, 1 krizový městský byt, dále 
pak společenské prostory a nezbytné zázemí pro fungování 
pečovatelské služby, která bude nápomocna ubytovaným 
seniorům v jejich každodenním životě.

Zásluhu na zdárné realizaci projektu mají Ing. Tomáš 
Prokopec a Tomáš Zelenka.

HavelskáDPS Betlímek

Bytový dům Havelská

Začátkem listopadu se tento složitý projekt rekonstrukce 
historického objektu na Praze 1 podařilo zkolaudovat 
a započalo předávací řízení s investorem, jehož součástí 
jsou drobné dokončovací práce. Do konce roku bychom 
rádi veškeré své aktivity zde dokončili, zatím nepotvrzené 
signály však avizují, že z důvodů požadavků investora na 
další individuální změny v několika bytech, Havelskou ulici 
ani po Novém roce neopustíme.

Na dokončení projektu spolupracovali: Lukáš Vykydal, 
Daniel Müller, Martin Knapp, Ondřej Botlík Nuc a Stáňa 
Malá, ve finální fázi podpořeni třešťskou partou pod 
vedením Michala Vilímka.
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OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Marina Camp Hřebeny
Na březích vodní nádrže Orlík je dokončena hrubá stavba 

osmi domů, které jsou předmětem první fáze projektu a byly 
zahájeny práce na přeložce vysokého napětí pro druhou fázi 
projektu, která bude zahájena v příštím roce, a jejímž cílem 
je vybudování dalších pěti domů v dané lokalitě. Na přelomu 

PRAHA
Blíží se konec roku 2021, proto bych Vás chtěl seznámit 

s tím, čím se obchodní oddělení v Praze v těchto dnech 
zabývá.

Další vlna covidové nákazy nás citelně zasáhla. Na 
přelomu listopadu a prosince musely zůstat doma tři 
kolegyně z pražského obchodního oddělení. Všechny 
naštěstí zvládají nákazu doma, doufáme, že tomu bude 
tak i nadále.

Stále pokračujeme ve výběrovém řízení na zhotovitele 
rekonstrukce velkého objektu v samém centru Prahy 
pod Pražským hradem. Investorovi se podařilo odstranit 
překážky a získal stavební povolení. Postoupili jsme mezi 
poslední dva účastníky, za což bych chtěl poděkovat 
hlavně Hance Roztočilové, která tuto zakázku vede 
a koordinuje. Věřím, že ve výběrovém řízení uspějeme.

Další ze zakázek, kterou jsme se v poslední době zabývali, 
je novostavba parkovacího domu v Čelákovicích. Nabídku 
jsme podali a nyní čekáme na zveřejnění výsledku.

Cenovou nabídku jsme také podali v užším řízení na 
obnovu Parku Cihelná. Ani v tomto výběrovém řízení 
výsledek zatím neznáme.

V rámci předběžné tržní konzultace se dále věnujeme 
Generální rekonstrukci budovy Evangelické teologické 
fakulty Univerzity Karlovy. Opět se jedná o objekt v centru 
Prahy s velice složitou dopravní obslužností.

Kolegům na obchodním oddělení v Praze bych chtěl 
poděkovat za jejich pracovní nasazení, se kterým se 
věnovali a věnují jednotlivým zakázkám.

Na závěr bych pak nám všem chtěl popřát mnoho zdraví 
a úspěchů v novém roce 2022.

Martin Sojka, vedoucí obchodní oddělení Praha

TŘEŠŤ
Po dlouhé řadě marných nabídek se na nás usmálo štěstí 

a můžeme se pochlubit dvěma získanými zakázkami. První 
akcí je „Revitalizace areálu Obchodního centra Kinský – 
1. etapa, Žďár nad Sázavou“ za cca 40 mil. Kč. Smlouva je 
podepsána a vše je předáno výrobnímu oddělení. Výrobní 
tým řídí Michal Vilímek.

Druhou vyhranou zakázkou je „Pražírna v areálu Hos 
Pavlov 1“. Cena stavby je ve výši 24 mil. Kč. Pražírna by 
měla vyrůst během jednoho roku, a to pod vedením Pavla 
Podolského.

Mezi další akce, na které jsme připravovali nabídky 
patří: „Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava“ 
a „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Tělocvična“, kde jsme 
bohužel neuspěli.

Dále jsme odevzdali nabídku „Zlín – Rekonstrukce 
Zimního stadionu Luďka Čajky“, kde ještě neznáme 
výsledek.

V tomto období zpracováváme nabídku „Výstavba 
průmyslové haly v Náměšti nad Oslavou.

V listopadu k nám nastoupil nový rozpočtář Lukáš 
Kolesa, kterému chci touto cestou popřát mnoho úspěchů.

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 2022.

Pepa Studnička, vedoucí obchodního oddělení Třešť

podzimu a zimy probíhají práce v interiérech prvních osmi 
domů – omítky a obklady - a v době, kdy čtete tyto řádky, 
by měla finišovat i dodávka a montáž oken pro prvních 
pět domů první fáze. Projekt realizuje tým ve složení Petr 
Vodička a Ing. David Tůma pod vedením Václava Charouse.

Ivana Opršálová, marketing
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Zámek Třešť
Na dodavatelském projektu pro třešťský zámek byly na 

konci listopadu dokončeny poslední úpravy a kompletní 
zakázka byla předána investorovi. Náš díl práce na 
rekonstrukci hotelu v majetku Akademie věd ČR zahrnoval 
výrobu a montáž dřevěných podlah, a to parketových čtverců 

Clam – Gallasův palác 
na Starém Městě pražském

V tomto historickém paláci zvučného jména máme na 
přelomu listopadu a prosince položené, respektive nalepené 
podlahy a do poloviny ledna musíme zvládnout broušení, 

Interiéry Zámeckého hotelu Třešť

Umyvadlo z HI-MACS

Ukázka dřevěné podlahy v Gallasově paláci

ve vzorech Vídeňský kříž a Kapucín a celomasivních dubových 
vlysů, pokládaných „na rybinu“. Předmětem tohoto poměrně 
rozsáhlého projektu byla rovněž již dříve realizovaná výroba 
a montáž dřevěných oken. Nemalý díl práce zde také odvedla 
naše dílna zpracování umělého kamene při výrobě a montáži 
řady designových interiérových prvků z materiálu HI-MACS. 
Jednalo se například o hlavní recepci, lobby bar, wellness 
recepci a další. Spolu s kolegy ze stavební firmy se již těšíme, 
že Vám v dalším čísle představíme kompletní fotodokumentaci 
z této rekonstrukce; věříme, že výsledek stojí za to.

Univerzita Hradec Králové
Pro východočeskou univerzitu máme aktuálně 

rozpracovánu zakázku na výrobu historizujících dveří 
s protipožární i bez protipožární ochrany. Montáž brzdí 
nedostatečná stavební připravenost objektu.

tmelení a kompletní povrchovou úpravu podlah tvrdým 
voskovým olejem. Část podlah je tvořena ve vzoru Vídeňský kříž 
v celomasivním provedení v kombinaci dřeva dub - jasan, druhá 
část je pak z dubových vlysů. Vše ve výběrové kvalitě dřeva. 
Včetně závěrečného olištování bychom v polovině ledna měli 
zakázku předávat investorovi a na jaře Vám opět nabídneme 
krásné fotografie z tohoto významného barokního objektu.

František Petrásek, ředitel společnosti

HI-MACS

Na dílně zpracování umělého kamene, se nám podařilo 
dokončit veškeré práce na vybavení interiérových prvků 
z materiálu HI-MACS pro zámek Třešť. Zároveň jsme na 
stejný projekt dokončili subdodávku na pracovní desky 
k bufetovým stolům. Dále jsme realizovali několik menších 
projektů, především pracovní desky na kuchyňské linky pro 
soukromé investory. Aktuálně pracujeme na pracovní desce 
a obložení stěn z materiálu HI-MACS a přípravě na realizaci 
obložení schodiště, také z umělého kamene.

Vojtěch Janů, projektový manažer
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a opravili část poškozené podlahy ve výrobní hale. Děkuji 
poradnímu sboru, že se věci daly do pohybu, cítíte, jako 
já, že by šlo udělat i více a zároveň vnímáme, že k tomu, 
abychom pokročili dál nám často chybí čas a prostor 
k realizaci. Záměrně nepíšu, že chybí peníze. Ty ve firmě 
jsou a když se dohodneme na realizaci interního projektu, 
jednoho, dvou, který zajistí návratnost investovaných 
prostředků do 4-5 let, proč ho neprovést. Možná, že si 
stavíme jen svojí vlastní mentální, myšlenkovou bariéru 
a nikdo nechceme vykouknout ze své komfortní zóny. 
Ano, i ten interní projekt chce čas, a to je, kromě zdraví, 
to nejcennější, co máme. Jde jen o to, najít své vlastní 
vnitřní přesvědčení, že se nám investovaný čas a úsilí 
brzy vrátí. Těším se na nové výzvy, které spolu v roce 
2022 budeme realizovat. Jaké konkrétní to budou, záleží 
hlavně na Vás.

Zakázky v nové roce jsou a budou. Ve světle výše 
uvedeného musí naše snaha směřovat k udržení a rozšíření 
naší výrobní kapacity a také projekční a konstrukční 
kapacity. Snažíme se zviditelnit jméno firmy, dostat se 
co nejblíže k zákazníkům z oboru kamenoprůmyslu, být 
pro ně první volbou. Nejdříve o nás musí vědět. A to se 
týká též náboru naši nových kolegů. Jedním z nástrojů 
zviditelnění může být náš nový facebook (stará stránka 
nám byla zcizena), propojený s web stránkami.

Více jsem si sliboval od zakázek ze zahraničí. Není 
to jen omezením možnosti cestování a pozastavení 
některých projektů. My sami jsme si byli brzdou, s naší 
omezenou kapacitou a omezenými, slabými schopnostmi 
zahraniční projekty připravit a dohodnout se na realizaci. 
I v této oblasti je před námi hodně práce. A příležitostí.

Co popřát k Vánocům? Přeji všem spolupracovníkům 
z firem sdružení Podzimek, aby nás práce spolu bavila. 
Aby si každý z nás našel dobrý důvod, proč se do práce 
těšit. K tomu přeji hlavně zdraví a štěstí, nejen v nové 
roce 2022. Ať se daří.

Jiří Kotrba, výkonný ředitel společnosti Strojírny Podzimek

Vodní dílo Nechranice – rekonstrukce 
Pravého bezpečnostního přelivu

V listopadu loňského roku 2020 byla po třech letech 
výstavby dokončena první část rekonstrukce levého 
bezpečnostního přelivu na Vodním díle Nechranice na 
řece Ohři. Na závěr této části výstavby byly v březnu 2021 
úspěšně provedené zátěžové funkční zkoušky přelivu a dílo 
bylo předáno k užívání provozovateli Povodí Ohře, státní 
podnik.

Na tuto část navázalo v letošním roce zahájení rekonstrukce 
pravého bezpečnostního pole, jehož výběrového řízení 
se Strojírny Podzimek také znovu účastnily a zakázku 
nakonec i získaly. V tuto chvíli zahajujeme v konstrukčním 
oddělení přípravu realizační dokumentace a její úpravy 
podle požadavků provozovatele Povodí Ohře. Na stavbě 

Blíží se Vánoce
Zase se přichází doba bilancování, hodnocení, 

zamyšlení. Díváme se, co bylo dobré, špatné, co šlo 
udělat jinak, lépe a radostněji. Když jsem se podíval na 
své články z předchozích let, vždy nahlížím do křišťálové 
koule naší budoucností. Nejinak dnes.

Nejprve děkuji všem svým spolupracovníkům ve 
strojírnách za úsilí, trpělivost a pečlivost, kterou denně 
věnujete firmě při realizaci projektů. Jak jsem napsal 
někdy dříve, každý projekt je větší anebo menší pr**er, 
a my jsme tu od toho, abychom to všechno dobře zvládli. 
No a k tomu směřuje mé poděkování, že se nám to 
s vaší pomocí daří. Letošní rok u nás je složen z mnoha 
menších zakázek, projektů, a to je svým způsobem 
náročnější na komunikaci. Nejen se zákazníkem, ale 
i na naši interní komunikaci. Co se dalo dříve odbýt 
jednou větou, dnes nestačí. Ke splnění cíle, dodržení 
nákladů a termínů projektu musíme vynaložit mnohem 
většího úsilí a píle. Jedna věta nestačí, vyprávíme 
romány, píšeme novely. Zejména dodržení součinnosti 
objednatele a k tomu dodržení našeho plnění prací 
a termínů vyžaduje intenzivní „neprůstřelnou“ 
komunikaci, nejlépe zaznamenanou a včas projednanou 
se zákazníkem. Mluvte spolu často, řešte problémy dříve, 
než nastanou. Objednatel se často dostává do problémů 
s poskytnutím součinnosti, jeho subdodavatelé nemají 
kapacitu nebo požadovanou věc neudělají tak, jak slíbili. 
Nevidím žádný důvod, proč nepožádat o úhradu za naše 
další náklady, které nám vadným plněním se součinností 
způsobil. Slušně, vlídně a profesionálně. Aby tomu tak 
mohlo být, je potřeba spolupráce celých realizačních 
týmů našich projektů. Píšu o tom proto, že tyto situace 
budeme zažívat v budoucnu ( jak se ukazuje v křišťálové 
kouli) stále intenzivněji a častěji. Nedostatek řemeslníků 
netrápí jen nás. Víte to, víme to.

V loňském roce jsme nejprve vybavili tři montážní 
vozidla plnohodnotným nářadím, pořídili nový soustruh 

Vodní dílo Nechranice - přeliv 
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v Nechranicích byly mezitím zahájeny demontážní 
a bourací práce na odstranění starého bezpečnostního 
přelivu a přípravné stavební práce. Vlastní výroba ocelové 
konstrukce pravého přelivu bude probíhat v prostorách 
Strojíren v příštím roce 2022. Jedná se o jezovou přelivnou 
klapku 15 metrů dlouhou, 6,5 metru vysokou a vážící 65 
tun. Po provedení vlastní výroby bude následovat otryskání 
konstrukce a nástřik teplé nátěrové hmoty PERMACOR v síle 
1 mm. Po dokončení bude klapka rozdělena pro transport na 
dvě poloviny a upevněna do transportních přípravků.

Ti z vás, kterým se nepodařilo vidět v loňském roce 
15. 6. 2020 přepravu klapky pro levý bezpečnostní přeliv 
ze Strojíren do 250 km vzdálených Nechranic, budou mít 
ještě jednu možnost v roce 2023, kdy se bude po stejné trase 
transportovat druhá klapka pro pravý bezpečnostní přeliv.

Zdeněk Pittner, vedoucí projektů

Vodní dílo Nechranice - přeliv 

Předvánoční shon  
v technickém oddělení

„Celý rok z vás nic nevypadne a teď trháte rekordy“… 
nebo „To jste si šetřili všechny výkresy na Vánoce“… Toto 
jsou nejčastější věty, které povětšinou od listopadu slýchají 
konstruktéři z technického oddělení ve Strojírnách Podzimek. 
A aby ne. Naši významní zákazníci z oboru kamenolomů, 
štěrkoven a pískoven pomalu připravují svoje provozy 
k zimní odstávce. Právě v zimních odstávkách se realizují 
velké investiční akce, ale také běžné opravy a údržba. 
V letošním roce zmíním například rekonstrukci primárního 
uzlu v kamenolomu Plešovice, nebo opravy v technologické 
lince lomu Krásný Les. U obou akcí je naplánovaný začátek 
montážních prací v průběhu ledna 2022. Jenže... Než 
se začne montovat, mělo by být vyrobeno. Než se začne 
vyrábět, mělo by být nakresleno. A než se začne kreslit mělo 

by být objednáno. A vůbec předtím, než se objedná, mělo 
by být úplně jasno, s čím vlastně chce zákazník pomoci 
a také že souhlasí s technickým řešením jeho problému. 
Podmínka „mělo by být“ v trendu poslední doby téměř 
vytlačila logičtější podmínku „musí být“. Nyní v současné 
zmatené době, jako by navíc dostávala ještě další rozměr, 
týkající se času. Zákazníci jsou obezřetnější, více zdrženlivý. 
Znají přesný termín dokončení prací, ale dlouho vybírají 
a přemítají co se bude dít. Konečný termín se nemění. Jako 
bychom všichni zapomněli, že všechno nějak trvá. Tohle 
samozřejmě není žádné novum, jen poslední dobou je toho 
„nějak víc“. Proto děkuji kolegům z výroby za pochopení 
předvánoční situace a za trpělivost v tomto shonu. Kolegům 
z technického oddělení za odolnost vůči velkému tlaku za 
strany vnějších i vnitřních zákazníků. Kolegům vedoucím 
projektů přeji pevné nervy a úspěchy při realizaci. Nám 
všem přeji, abychom se v nové situaci co nedříve usadili 
a naučili se s ní co nejlépe hospodařit.

Karel Bambula, vedoucí technického oddělení

3D projekt Plešovice
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Výjezdní zasedání 2021
Každých 5 let, kdy firma slaví své „kulaté“ výročí 

od svého založení, se výjezdní zasedání koná v Třešti. 
Bohužel Zámecký hotel Třešť byl v době zasedání stále 
nedokončený, museli jsme zvolit nejbližší okolí, a tím se 
tentokrát stala Telč. V Hotelu u Hraběnky se v pátek 10. září 
uskutečnilo setkání techniků. Bohužel značně oslabených 
především o pracovníky z Prahy, kteří se nutně museli 
věnovat nedokončené zakázce. Ředitel společnosti přednesl 
zhodnocení roku předcházejícího a plány do dalších let. 
Součástí programu je jako vždy Soutěžení ve firmě, které se 
vyhodnocuje o rok zpětně, tedy za rok 2020.

Zde výsledky:
Nejlepší stavba roku Bernard
Propadák roku (stavba) -
Nejlepší technik do 30 let Filip Lojka
Nejlepší přípravář Ing. Jitka Vinterová
Nejlepší obchodník roku Ing. Radek Kříž
Nejlepší pomocník roku Lenka Brychtová
Nejlepší vedoucí projektu Michal Vilímek
Nejlepší pracovník roku Ing. Zdeněk Novotný

Vzhledem k tomu, že zvolený „nejlepší pracovník roku 
2020“ – Ing. Zdeněk Novotný nebyl na zasedání přítomen, 
cenu si převzal až dodatečně 30. listopadu.

Projev ředitele Martina Podzimka 
Dobrý den, dámy a pánové,
dobrý den, vážení spolupracovníci.

Setkáváme se znovu po roce na našem výjezdním zasedání. 
Tentokrát jsme zvolili setkání v Telči v hotelu U hraběnky.

Jsme ve městě, které píše svoji historii od roku 1099. Jsme 
zde i proto, abychom byli blízko Třeště, kde chceme dnes 
oslavit historii naší firmy. Není to 1000 let, ale historie 125 
let je pro firmu dostatečně dlouhá na to, aby bylo co slavit.

Naše poslední setkání ve Valči bylo plné nejistot 
a nervozity. Věděli jsme již, že máme problém s virem, který 
se šíří celým světem, ale nevěděli jsme co nás čeká. Nyní 
již víme o mnoho více. Nemálo z nás onemocnělo a máme 
protilátky; věřím, že ostatní jsou již očkovaní. Doufám, že 
i naše firma má dost protilátek a síly vzdorovat následkům 
virové nákazy. Každopádně nervozita z neznáma je mnohem 
nižší, nežli před rokem.

Od našeho posledního setkáního jsme se museli vypořádat 
s mnoha problémy a novými situacemi. Abychom jako firma 
přežili, tak jsme také museli dělat pro nás to nejdůležitější, 
a to je stavět. Pracovali jsme vlastně bez větších výpadků a to 
pro nás bylo důležité. Jen díky tomu, že jsme stavěli se zde 
dnes můžeme setkat. Stavěli jsme a další činnosti jsme dělali 
jen díky Vám, našim spolupracovníkům. Děkuji vám za to.

Na začátku doby covidové jsem si dal za cíl, že nepodlehnu 
tak malému nepříteli a nebudu kvůli němu propouštět. To se 
povedlo; nevím, zda to bylo moudré, avšak cíl jsem splnil. 
Snad to oceníte. 

Udržet zaměstnání se nám povedlo, avšak realizovat 
naplánovaný zisk se nepovedlo. To, jak víte, znamená, že 
nebyly naplněny podmínky k vyplacení odměn dle pravidel 
mzdové zainteresovanosti. Avšak vím, že mnoho z Vás 
pracovalo velmi usilovně a s dobrými výsledky. Proto jsme 
se rozhodli, tak jako i v některých případech v minulosti, 
že se pokusíme zmírnit důsledky nesplnění ziskovosti 
a individuálně posoudit každého z vás a případně alespoň 
částečné odměny vyplatit. To by se mělo stát nejpozději ve 
výplatách za měsíc říjen.Nejlepší pracovník roku 2020 - Ing. Zdeněk Novotný
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Dva dny jsem zde se svými nejbližšími spolupracovníky 
rekapituloval uplynulé období a přemýšleli jsme co dál, co 
dělat jinak a lépe. Musím vás uklidnit, nic moc nového jsme 
nevymysleli. Jak známo, mnoho máme vymyšleno a funguje 
nám to, jen je potřeba tato pravidla dodržovat. I to je velký 
úkol. Avšak převést naše systémy řízení a kontroly do 
digitálního prostředí a přechod od intranetu na program Asite 
je dostatečná změna a jak víte, je tento přechod náročný. Je 
náročný, ale nezbytný a věřím, že nám do budoucna pomůže 
a dá nám konkurenční výhodu. K zásadnímu kroku, jímž je 
přepnutí práce celé firmy z intranetu na Asite, dojde již brzy 
a to je začátkem října tohoto roku. Některé dobíhající stavby 
ještě dokončíme na intranetu, ale jinak vše ostatní budeme 
dělat na Asitu. Je to náročný přechod, ale doufám, že za 
pomoci pana Krebse a Stáni Malé se nám tento náročný úkol 
povede. My to zvládneme - musíme to zvládnout! Budete-li 
mít jakékoliv připomínky či návrhy na zjednodušení našich 
systémů práce, přijďte za námi.

Další velkou výzvou je zlepšení pražského střediska. 
V Praze se musíme zlepšit, a to výrazně. Ještě více, nežli 
doposud, se na tento cíl musíme zaměřit. Je to velmi důležité.
Na našem pražském středisku musí být bezvýhradně 
přijaty systémy práce, které na Vysočině tak dobře fungují. 
Zaměříme se na kontrolu nákladů, a to nejenom na úrovni 
celé stavby, ale i jednotlivých oddílů rozpočtů. Nezbytnost 
práce s harmonogramy, smlouvami, dobrá komunikace 
s investory, ale i subdodavateli, dobrá práce se stavebními 
deníky, dopisy a maily, důsledné dodržování kvality práce 
a její přebírání, organizace práce - to vše ještě více musíme 
zlepšit. Problémy tohoto střediska jsou i problémy celé firmy.

Ne vše je v Praze jen neúspěch. Ti, kteří jsou s námi již 
déle, vědí, že přibližně před pěti lety jsme v Praze měli 
stavbu s názvem vila Vista, že jsme s ní měli velké problémy 
a investor nechtěl stavbu doplatit. Dobrou zprávou je, že po 
dlouhém a dost obtížném boji nám přišlo v minulých dnech 
na účet cca 13 mil Kč, což je velký úspěch a děkuji všem, 
kteří mi pomohli, a to hlavně Miladě Kusákové.

Zamyslím-li se nad dobou 125 let, po kterou naše firma 
stále staví, tak bych ji asi charakterizoval jako cestu od 
minulosti k budoucnosti. Myslím, že naše snaha o přínos 
ve vývoji robotizace ve stavebnictví je tou budoucností. 
V tomto směru jsme včera udělali obrovský krok kupředu, 
dotiskli jsme náš první dům, tedy domeček. Je sice malý, 
ale je náš. Vyzkoušeli jsme si na něm principy tisku, některé 
detaily a nový materiál. Je to určitě úspěch, cesta k němu 
byla složitější, nežli jsme očekávali, ale to bylo možná 
z neznalosti.

Věřím, že až tento stroj, tedy 3D tiskárnu na domy, uvidíte, 
pochopíte a snad budete i trochu pyšní, že jsme dokázali 
takový stroj vyvinout, vyrobit a rozpohybovat. Budeme 
hledat vhodný okamžik na představení tohoto stroje. 
Abychom si nepřivlastňovali úspěch někoho jiného, je férové 
říci, že obrovský přínos měla spolupráce s ČVUT a hlavním 
tahounem za naše firmy byly Strojírny Podzimek.

Teď se však očekává od nás stavařů, že vymyslíme 
způsob, jak tento stroj využít. Také výzva. Každý chápe, že 
robotizace ve stavebnictví vede k úspoře lidské práce. Ale 
určitě nepovede k jakémukoliv propouštění řemeslníků.

 Naopak, my si každého řemeslníka a dělníka vážíme. 
I proto byla jedním z dalších výstupů naší porady snaha 
o navýšení mezd v dělnických profesích. Navýšení nebude 
plošné, avšak ve spolupráci s jednotlivými techniky 

bychom přibližně do konce roku chtěli docílit navýšení 
mezd u jednotlivých pracovníků v průměru o cca 10 %, a to 
diferencovaně, dle výkonu a přínosu pro firmu.

Dalším tématem pro nás bude personalistika, tedy práce 
pro všechny naše stávající, ale i budoucí spolupracovníky. 
Musíme se snažit! Ve stavebnictví je vše zpožděné, a tak 
následky doby covidové pravděpodobně ještě ucítíme, a tak 
jsme se trochu připravovali a vše promýšleli. Vymýšleli jsme 
strategie na období, kdy může být práce méně. Některé 
scénáře máme promyšlené. Soustředili jsme se na stavby, 
které bychom mohli realizovat i pro sebe a byly by užitečné.

Jednou z nosných staveb by se měl stát developerský 
projekt v bývalém Krasu v Třešti, chtěli bychom výstavbu 
zahájit v příštím roce. Naopak s lítostí musím říci, že projekt 
nových kanceláří v Praze musíme pozastavit. Není na to 
doba. Znamená to však, že bychom se měli soustředit na 
naše stávající objekty v Praze a jejich okolí a ty si vylepšit. 
Promýšleli jsme i další možné úspory.

Jednou z výzev je zlepšení práce při reklamacích. Musíme 
důsledně pracovat s původními subdodavateli, dobře 
papírovat a přeúčtovávat vzniklé náklady. A co je ještě 
důležité? Určitě nesmím zapomenout poděkovat za všechny 
realizované stavby v uplynulém období, a to v Praze i na 
Vysočině. Bylo jich opět nemálo. Některé dopadly lépe 
a některé hůře.

Musím však hlavně poděkovat všem týmům zde na 
Vysočině, neboť práce na stavbách: pivovar Bernard, Kastle, 
GLS a zámek Třešť přinesly nejenom ekonomický přínos pro 
firmu, ale i spokojené investory a to je velmi cenné. Ještě 
jeden úspěch máme. Naše nedávná stavba pro VŠPJ dostala 
v minulém týdnu nominaci na stavbu roku ČR.

Využiji ještě přítomnosti vás všech a rád bych poděkoval 
těm, kteří se podílejí na přípravách našich oslav. Důležití 
jsou určitě Dana Koubová, Rosťa Fous a jeho tým, pan Štorek 
a jeho tým, Jitka Vávrů, paní Opršalová i jistě mnoho dalších, 
které jsem nejmenoval. Ať už to jsou lidé ve Strojírnách, 
Dřevovýrobě či stavební firmě, všem moc a moc děkuji. 
I tím, co dokážeme připravit na naše oslavy, jsme výjimeční.

Řečník má vyčerpat téma, nikoliv posluchače, to řekl 
Winston Churchill. A tak děkuji za pozornost a věřím, že se 
potkáme v 16.00 hodin v Třešti.

Martin Podzimek
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Když jsme na jaře letošního roku začali opatrně plánovat 
průběh oslav 125. výročí, vsadili jsme (v aktuálním kontextu) 
na odvážnou myšlenku, že to půjde a Vy, naši zaměstnanci, 
přátelé a obchodní partneři, do toho půjdete s námi! Podařilo 
se! A za to patří celému organizačnímu týmu z řad našich 
zaměstnanců, v čele s Danou Koubovou, opravdu veliký dík!

Tradiční „generální zkouškou“ bylo setkání se zaměstnanci 
firem Podzimek, jehož součástí bylo i poděkování všem kolegům 
za odváděnou práci a předání dárku - firemního šperku - 
ředitelem Martinem Podzimkem. Tvar ozdobného špendlíku 
je vizuálním vyjádřením propojení, synergie a dynamiky 
našich čtyř firem a byl vyroben z rhodiovaného stříbra podle 
autorského návrhu české šperkařské firmy MOOYYY.

Oslavy 125. výročí založení firem PODZIMEK
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Oslavy 125. výročí založení firem PODZIMEK
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„Na ostro“ se o týden později uskutečnila oslava s přáteli 
a obchodními partnery všech našich firem. Uměleckou 
produkci této oslavy měl již tradičně na starosti Petr Píša 
a opět šlo o jedinečný kulturní, hudební i vizuální zážitek 
v kulisách firemních areálů ve Váňovské i Čenkovské ulici. 
Pan ředitel Martin Podzimek se svými rodiči a dalšími 
členy vedení svých firem vítal pozvané hosty v uniformě 
vlakového průvodčího a uváděl je na improvizovaný perón. 
Součástí programu pak byl sugestivně zpracovaný příjezd 
vlaku s pradědečkem Josefem, kterého přivítali zástupci  
dvou generací Podzimků - Josef a Martin.

Kromě strhujícího kulturního programu si návštěvníci 
čas strávený v areálu našich firem krátili degustováním 
nepřeberné nabídky dobrot a popíjením skvělých drinků 
servírovaných třeba z naší „BETONÁRKY“. Na památku si 
pak hosté, kromě intenzivního zážitku, odnášeli také dárky 
v podobě autorského tisku Elišky Podzimkové, růže pro 
dámy a režného vaku, jehož obsahem bylo masivní dřevěné 
prkénko vyrobené v Dřevovýrobě Podzimek, a kousek špeku 
spolu s pytlíkem fazolí pro případ dlouhé cesty domů.

Počasí i pandemická situace nám přály a dle zaslaných 
poděkování a autentických reakcí při loučení s hosty lze  
s jistotou říct, že se skvěle bavili a oslavy se jim líbily. Budiž 
nám to hřejivou satisfakcí za veškerou práci, energii, sílu, 
čas a finance, které si tak velkolepá  akce vyžádala. 

Součástí oslav firemního výročí byla i tradiční Cihelna, 
kde si zábavný program pod taktovkou Petra Píši mohli užít 
naši sousedé i návštěvníci z regionu. Bonusem letošních 
oslav byla i divadelní produkce představení Deadtown, 
jehož hlediště, jeviště i kulisy byly umně vestavěny přímo 
do objektu staré cihelny. Unikátní představení divadla bratří 
Formanů se odehrálo v Třešti hned v několika reprízách, 
které se rovněž těšily velkému zájmu diváků. 

125. výroční rok plný oslav, vzruchu a jiných výzev je 
pomalu za námi, ten 130. ještě daleko před námi. I když...

Ivana Opršalová, marketing
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JINDŘIŠSKÁ VĚŽ

Podzimní sezonu jsme otevřeli výstavou Ivany 
Dědičíkové – vítězky projektu E-moc-e 2021. Pro tento 
projekt jsme výhradní galerií již 15. let. Následující výstava 
Jolany Jelínkové a Jolany Skořepové sklidila velký úspěch, 
vernisáž navštívil například spisovatel Pavel Kohout  
a Michael Viewegh. Abstraktní pojetí emocí daných 
malířek zaujalo nejednoho návštěvníka věže.

Dáša Zázvůrková  
zpívá repertoár  
Hany Hegerové  
k nedožitým  
90. narozeninám

ČÍM 
DÁL 
TÍM  
VÍC…

21. 10. 2021 
v 19.30 h. 
v Jindřišské věži.

Vstupné: 290,- 

Zúčastnili jsme se také svatebního veletrhu, který 
byl dva roky odkládán díky pandemické situaci. Dle 
poptaných svateb byl veletrh úspěšný.

Výstava Ivany Dědičíkové 

Výstava Jolany Jelínkové a Jolany Skořepové - Barevno 

Velmi úspěšným se stal také koncert zpěvačky a herečky 
Dáši Zázvůrkové, která zpívala repertoár k nedožitým 
90.tým narozeninám Hany Hegerové. Koncert budeme 
na jaře jistě opakovat. Dalším hojně navštívenou akcí byl 
benefiční koncert pro charitativní projekt Nedoklubko, 
se kterým jsme také navázali spolupráci. Vystoupila zde 
Beta Hlavenková, Rasto Uhrik a Vojta Nývlt, který zpíval 
repertoár ze svého nového CD Dítě z větru. Pomohli jsme 
také dětem z Dětského Domova v Unhošti vymalovat 
celý domov. Charitativní akci jsme uspořádali s Cechem 
malířů a tapetářů, se kterými spolupracujeme již mnoho 
let. Spisovatelka Lidmila Kábrtová u nás pokřtila novou 
knihu Čekání na spoušť. Společnost Arcane si nás vybrala 
také na propagaci nového TV seriálu a vypouštěla kouřové 
signály z věže, které přilákali mnoho kolemjdoucích.

Aktivity věže se rozeběhli naplno, dovolím si říci, 
že rychlostí blesku. Bohužel, ani nám se nevyhla 
pandemická situace. Přeji Vám tedy zdravé a šťastné 
sváteční dny v kruhu rodinném a do nového roku 2021 
buďme pozitivní, abychom mohli býti negativní.

Lucie Dolfi. kastelánka
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Stavba roku
Jak již jsme avizovali v minulých číslech, v letošním 

klání celostátní soutěže Stavba roku 2021 jsme se o titul 
ucházeli s projektem Rekonstrukce a výstavba výukového 
centra VŠPJ Jihlava. Po udělené nominaci se nám na 
galavečeru v Betlémské kapli dostalo rovněž ocenění Cena 
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství za vytvoření 
důstojné a moderní architektonické dominanty krajského 
města a zároveň za zdařilé a řemeslně precizní přenesení 
projektového záměru do skutečně nevšední podoby 
realizovaného díla, které výrazně oživilo a zkrášlilo danou 
lokalitu.

Nadace je vypisovatelem této soutěže, která v letošním 
roce zaznamenala úctyhodných 91 přihlášených stavebních 
projektů, jenž jsou důkazem toho, že kvalitní stavařina nejen 
žije, ale staví na funkčním řešení, precizním zpracování 
a jedinečném estetickém vyznění. VŠPJ nevyjímaje.

Cenu na galavečeru v Betlémské kapli převzal pan 
ředitel Podzimek v doprovodu Lukáše Němečka z QARTA 
architektura.

Tiskneme si budoucnost v 3D
U příležitosti firemních oslav byl zahalen rouškou 

tajemství, imaginace a následně představen veřejnosti 
první Podzimkův tištěný dům, který stojí spolu se samotnou  
3D tiskárnou v areálu Strojíren Podzimek.

Dlouhé z pohledu firmy, ale krátké z pohledu 
technologického vývoje, byly uplynulé čtyři roky, kdy 
tým odpovědných pracovníků z firem Podzimek a synové 
a Strojíren Podzimek, spolu s akademiky z fakult stavební 
a strojní ČVUT vyvíjel a zkoumal zcela nový způsob, jak 
„postavit“, respektive vytisknout celý dům.

Na počátku byly dvě zásadní výzvy – jednak samotný 
„stroj“- tiskárna, která by oživena příslušným softwarem 
dokázala víceméně samostatně „tisknout“ požadované 
objekty. Druhou výzvou byla pak samotná stavební hmota, 
která by podobnou technologii stavění umožňovala.

Konstrukce těla 3D tiskárny se ujaly Strojírny Podzimek 
a díky jejich kumštu vznikl nejdříve tzv. „malý golem“ – 3D 
tiskárna v „garážové“ velikosti, na které pak byla testována 
požadovaná stavební hmota. Tato speciální, dnes již 
patentovaná, betonová směs má specifické vlastnosti oproti 
klasickému betonu a zajišťuje tak rychlejší tuhnutí každé Martin Podzimek přebírá ocenění
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vrstvy tak, aby aplikace jednotlivých vrstev na sebe mohla 
probíhat zcela souvisle.

Dalším krokem vývojového projektu bylo pak 
zkonstruování velké tiskárny, opět v gesci Strojíren 
Podzimek, a její následné „oživení“, po kterém následovaly 
další měsíce testování, zkoušení a vylepšování jejího chodu 
s návazností na transport, dávkování a tuhnutí stavební 
hmoty.

Finální částí této fáze projektu bylo pak „vytištění“ 
samotného domku, který je prototypem možné budoucí 
cesty, kterou se stavařina v dalších letech bude ubírat. 
Tomuto trendu nahrává hned několik skutečností - jednak 
technologický vývoj a úroveň robotizace a automatizace 
v jiných průmyslových oborech, za kterými stavařina 
o desetiletí zaostává, jednak situace na trhu práce a čím 
dál palčivější nedostatek šikovných adeptů stavařiny. 
Automatizace a robotizace je jednou z cest, jak nedostatek 
manuální a řemeslné síly vyřešit.

Prototypem tiskárny ani prvním vytištěným domkem 
tento výzkumný projekt ale nekončí. V další fázi bude 
tým dále ladit možnosti tisku, hmoty i softwaru. Budou 
oslovováni investoři a projektanti, kteří tomuto fenoménu 
fandí a vidí v něm příležitost pro vlastní projekty.

Naším cílem je mít k dispozici plně funkční 3D tiskárnu, 
kterou můžeme převézt a postavit na libovolné stavbě a tam 
ji nechat vytisknout dům, či jeho komponenty.

Požadovaný objekt, respektive jeho podobu, lze nahrát do 
„mozku“ tiskárny přesně dle projektu pomocí tzv. G-kódu, 
a to jednou provždy. Možná je tedy blízko doba, kdy investor 
přinese dodavateli vyprojektovaný dům na USB disku, 
který bude zasunut do počítače tiskárny a ta již zajistí jeho 
realizaci s minimálním lidským zásahem.

Jako každá technologická novinka má 3D tisk zatím svá 
jasná omezení a jeho cena je vysoká, ale spousta jiných 
převratných technologických vynálezů posledních desetiletí 
nás už přesvědčila, jak rychlý dokáže být vývoj a rozmach 
v momentě, kdy dáme inovaci šanci plně rozvinou svůj 
potenciál. Slabá místa se velmi rychle odstraňují, objevují 

se nové možnosti a vylepšení, uplatnění roste a cena tak 
ve výsledku razantně klesá. Navíc vnímání ceny domu se 
v době velké poptávky po bydlení, nedostatku pracovní síly, 
ale také dramatického zvyšování cen energií, materiálových 
a dalších vstupů výrazně mění.

Zatím je v nedohlednu doba, kdy by 3D tisk zcela nahradil 
stávající stavební praxi, pomalu ale jistě ji však může 
začít výrazně obohacovat – nejen o robotickou část práce, 
ale i o nové estetické a uživatelské možnosti. Kulaté rohy, 
libovolné křivky zdí, nové linie staveb, to jsou prvky, které 
budou jistě vítaným obohacením nadstandardních projektů.

Opravdovou překážkou úspěchu může být jen naše 
myšlení. To je třeba změnit, stejně jako se mění technologie, 
trendy a požadavky doby. Firmy, které se nebojí vlastní 
budoucnosti ani změn, jsou vždy životaschopnější. Věříme, 
že naše aktivita na poli vlastního technologického vývoje 
může být také atraktivním benefitem pro naše budoucí 
zaměstnance. Bez lidí, které lákají inovace a technologické 
novinky a kteří uvítají možnost spolupráce na jejich vývoji, 
se v dalších 125 letech totiž určitě neobejdeme.

„Robotizace a automatizace ve stavebnictví přijde, otázkou 
je jen, zda s námi nebo bez nás.“

Martin Podzimek

Technické údaje  
a popis 3D tiskárny PODZIMEK
Portálová 3D tiskárna na kolejovém podvozku byla 
vyvinuta pro tisk budov z betonových směsí a vznikla na 
základě spolupráce mezi firmami - Strojírny Podzimek 
a Podzimek a synové a akademickými pracovišti - 
Ústavem konstruování a částí strojů Fakulty strojní 
ČVUT, odborníky z Fakulty stavební ČVUT. Vývoj 
tiskárny proběhl v rámci projektu podpořeného 
Technologickou agenturou ČR (TH04010143 - 
3D TISKÁRNA BUDOV A PREFABRIKOVANÝCH 
KOMPONENT PRO STAVEBNICTVÍ 4.0) v rámci 
programu Epsilon. Cílem projektu byl nejen vývoj 3D 
tiskárny, ale také zvládnutí problematiky zpracování 
a řízení vlastností tiskové hmoty.
Pracovníci Ústavu konstruování a částí strojů navrhli 
kompletní konstrukční část 3D tiskárny a technologii 
dopravy tiskové směsi k trysce. Právě spojení 
konstrukce, kterou vyrobila společnost Strojírny 
Podzimek, a technologie zpracování tiskové hmoty je 
tím nejsložitějším na celém 3D tisku budov. Zpracování 
hmoty je v tomto zařízení řešeno unikátní metodou, 
díky tomu lze plynule regulovat dobu nástupu tuhnutí 
tiskové hmoty. Zvolené konstrukční řešení tvoří 
pracovní prostor tiskárny o půdorysu 15 m x 7,5 m 
a výšce 5,5 m.
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Golfový turnaj Šiškův mlýn
Již 11. ročník golfového turnaje O pohár kamenoprůmyslu 

se uskutečnil 27. 5. 2021. Za založením turnaje určitě 
nestála myšlenka, obecně akceptovaný pohled na golfisty, 
jako na egoistický individua, kteří jdou na golfu dělat „velký 
byznys“. Množná tomu tak jen někde jinde, na jiných hřištích 
a s jinou partou. 

Za jedenáct let se u nás vytvořila spíš parta podobně 
smýšlejících lidí, kteří si alespoň jednou za rok sejdou a rádi 
se vidí. Na otázku, zda to má přímý dopad do hospodaření 
firem bych dal proto nejednoznačnou odpověď. Možná, že 
se firma zviditelní navenek, možná, že se za námi ti lidé rádi 
vracejí. Možné jsme i zde více rodina, než dodavatel a od-
běratel. Když máte obejít hřiště za 4 hodiny a 15 minut, na 
obchod moc času nezbývá. Kromě přestávek na občerstvení. 
Ale i tam má každá hlava více práce sama se sebou, než aby 
se pozornost soustředila na práci. Možná je to tak dobře. 
A když konečně dojdeme na 19 jamku, jsme ve velké většině 

rádi, že jsme těch 
cca 12-14 tisíc kro-
ků ušli a těšíme se 
na vyhlášení.

Bohužel jsme se 
i letos již podruhé 
museli obejít bez 
našich slovenských 
přátel a bez večer-
ního společného 
posezení, obojí 
kvůli opatřením 
naší vlády.

Tradiční zůstala 
odměna pro vylo-
sovaného, vyjížďka 
koňským spřeže-
ním ve známém 
hřebčínu Kladruby 
a přiřazení jména 
vítěze turnaje na 
podstavec putov-
ního poháru a pro-

půjčení poháru na jeden celý rok. Můžeme se tak těšit na 
další ročník a doma na poličce si připravit místo, protože co 
kdybych to byl příště já…?!

Příští ročník se uskuteční 26. 5. 2022. Turnaj je otevřený 
a lze se přihlásit ve Strojírnách. Velice tímto děkuji Žanetě 
Neradové a Pavle Pokorné za nezištnou pomoc při veškeré 
přípravě a organizaci milého setkání.

Jiří Kotrba

Poděkování Pepíkům  
– legendám firmy

Když se řekne jméno Josef Pokorný (Česlo) a Josef 
Venkrbec, všem zaměstnancům musí naběhnout, že se jedná 
o dva chlapy, na které je vždycky spolehnutí, kteří neumí říct 
to nejde, nemůžu, nemám čas, ale vždy se snaží najít řešení 
a být pro firmu na 100% potřební. Nejenom ve firmě, ale 
také v osobním životě, jsou tito dva Pepíci velice přátelští 
a ochotní pomáhat druhému.

Josef Pokorný – zaměstnaný ve firmě 
od svého vyučení v roce 1976. Jako 
řidič nákladních vozidel pracuje od roku 
1980. Rukama mu prošly desítky vozidel, 
od Avie, Liazky až po Iveco. Důležité je, 
že pracoval s ochotou a láskou k tomuto 
povolání. Za svoji kariéru řidiče najel 
více jak milion kilometrů bez nehody 
a o svěřená vozidla se vždy pečlivě 

staral. Vykonával také funkci strojníka, kde byl přínosem na 
stavbách se smykovým nakladačem UNC.

Děkuji Ti, Pepo, za všechno, co jsi pro firmu dělal, co jsme 
spolu v dobrých i horších časech prožili. Se všemi kolegy, 
hlavně ze střediska 252, Ti přejeme, ať si užíváš důchodu 
a cestování po termálech a lázních, které máš tak rád.

Josef Venkrbec – zaměstnaný ve firmě 
od svého vyučení v roce 1976 jako 
elektromontér. Pracoval ve středisku 
Elektro a v průběhu několika let byl jako 
parťák a mistr velkým přínosem pro 
toto středisko. Od roku 2012 nastoupil 
na mechanickou dílnu Servisního 
střediska a se vší úctou říkám, že tento 
Pepa je nenahraditelný, a to mi musí 
potvrdit všichni zaměstnanci firmy. 

Pro jeho ochotu, obětavost a hlavně šikovnost přichází 
firma o borce, který se jen tak nerodí. Opravy mechanizmů, 
revize a práce s elektromateriálem na stavbách byly a jsou 
také jeho koníčkem.

Dneska Ti, Pepo, všichni zaměstnanci a určitě nejvíce 
servisní a elektro středisko přejí hodně zdraví, štěstí 
a pěkných chvil, které rád trávíš na chalupě se svými 
nejbližšími, hlavně tvými vnoučátky. Díky.

Aleš Lacina

Vážený pane Pokorný  
a vážený pane Venkrbče,

při příležitosti vašeho zaslouženého odchodu do penze 
si vám dovolím osobně poděkovat za vaši mnohaletou, 
svědomitou, obětavou a poctivou práci pro naši firmu.

Vaše práce vám byla, jak doufám, i radostí. 
Jste opravdu jedni z nejlepších spolupracovníků v naší 

firmě. Proto v letošní anketě o nejlepšího pracovníka udělám 
výjimku a na středisku dopravy a mechanizace vyhlásím 
dva nejlepší pracovníky, tedy vás.

Potkával jsem vás od prvního dne, kdy jsem do firmy  
v roce 1992 začal jezdit. Vnímal jsem vás oba velmi pozitivně 
celu tu dobu skoro třiceti let. 

Děkuji vám za vše, co jste pro nás udělali a přeji vše dobré.

S úctou
Martin Podzimek
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K firmě Podzimek a synové nastoupili:
František Ondráček stř. 252
Lukáš Kolesa stř. 501

Z firmy Podzimek a synové odešli:
Bc. Jan Kalenský
Ing. Petr Tuček

K firmě Strojírny Podzimek nastoupili:
Aliaksandr Shaukovy, Ing. Petr Habich

Z firmy Dřevovýroba Podzimek odešli:
Roman Matýsek, Bc. Radka Fašinová

Životní jubilea oslaví
Ve firmě Podzimek a synové:

25 let  26. 2.  Vojtěch Peřina
25 let 26. 2.  Vít Zásměta
30 let 27. 3.  Bc. Eliška Podzimková
35 let 19. 3.  Ing. Jitka Vinterová
45 let 20. 1.  Pavel Roháček
50 let 3. 2.  Lenka Mezerová
50 let 14. 3.  František Ondráček
55 let 6. 3.  Ing. Jiří Páral
60 let 27. 2.  Vladimír Štorek
65 let 10. 4.  Michal Rajský

Ve firmě Dřevovýroba Podzimek s.r.o.
35 let 23. 4. Radek Vyhlídal
35 let 2. 5. Václav Šalanda
50 let 30. 1. Jiří Matouš

Ve firmě Strojírny Podzimek s.r.o.
35 let 20. 12 Karel Bambula

Pracovní výročí:
10 let Jaroslav Kaňa
10 let Karel Obrdlík
10 let Milan Dušek
15 let Ing. Josef Studnička
20 let Martin Sojka
25 let Jaroslav Plšek
25 let Jaroslav Tvrz
35 let Vladimír Štorek

PERSONÁLNÍ KOUTEK

Blahopřání
Blahopřejeme Lubomírovi Kremličkovi z Dřevo-

výroby, který si dne 13. září řekl své ano s paní 
Dagmar Kubernátovou.

Druhé blahopřání patří Radce Fašinové, taktéž 
z Dřevovýroby, která vstoupila do svazku manželského 
dne 20. listopadu s Tomášem Mařatkou.

Oběma manželským párům přejeme do společného 
života hodně lásky, spokojenosti, štěstí a pohody. 
Radce a Tomášovi přejeme, aby v jejich druhém 
domově ve Vancouveru žili spokojený život.

Gratulace
Srdečně gratulujeme Petru Hlávkovi ze střediska 

elektra, kterému se dne 7. listopadu narodil  syn Alex. 
Mladé rodině přejeme soustu krásných rodičovských 
chvilek, zdraví a štěstí.

Anketa o nejlepšího pracovníka 
firmy Podzimek a synové s.r.o.

Stejně jako minulý rok jsme nuceni z důvodu 
špatné epidemické situace zrušit plánované vánoční 
setkání v Kulturním domě v Třešti. Pravidla ankety 
o nejlepšího pracovníka budou stejné jako vloni.

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,– bez určení 
pořadí. Všichni dostanou od pana ředitele „Šampíčko“.

Nejlepší pracovníci z dělnické profese:
Oliva Petr  stř. 210
Roháček Pavel  stř. 210
Škarda Michael  stř. 210
Kaňa Jaroslav  stř. 220
Sabol Daniel  stř. 230
Pokorný Josef stř. 252
Venkrbec Josef  stř. 252
Jiráková Lucie  stř. 261
Nejlepší pracovníci z technické profese:
Brychtová Lenka stř. 601
Hronová Marie stř. 601
Koubová Dana stř. 101
Novotný Zdeněk Ing.  stř. 210
Vinterová Jitka Ing. stř. 210
Vykydal Lukáš stř. 220

Foyer firmy tradičně zdobí betlém
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Historie, zajímavosti a humor (24)

Milí čtenáři,
Nebudu popisovat průběh obou oslav,  

tj. předpremiéry pro naše spolupracovníky, 
která se konala 10.9.2021, a o týden později 
hlavní oslavy, které se zúčastnilo 647 hostů. 
Toho se jistě zhostí hlavní aktéři oslav, 
kterých bylo neuvěřitelné množství. Za ně budu 
citovat ředitele Martina Podzimka a Petra Píšu. 
a dále jsou to Vladimír Štorek a Rosťa Fous se 
svými týmy. Dana Koubová, Jirka Vávrů a další 
spolupracovníci. Všem moc, ale opravdu moc děkuji  
a obdivuji je. Dokázali jste všem hostům i okolí, 
že seskupení firem Podzimek i po „virovém období“ 
pokračuje sebevědomě vstříc lepší budoucnosti. 
Co jsem však neočekával a překvapilo to celou 

naší rodinu, že mezi výše uvedenými dvěma 

Strom života rodiny Podzimků

Vysvědčení mého dědečka Josefa 
a diplom jeho prapravnuka Toníka

oslavami se dne 14.9.2021 neočekávaně uskuteční 
promoce našeho vnuka Antonína v kouzelném 
prostředí Betlémské kaple v Praze. Dovršuje se 
tak šest generací stavařů rodiny Podzimků.
Z tohoto rodokmenu a přiloženého vysvědčení 

lze vyčíst, že vyšší stavařské vzdělání započalo  
u mého dědečka Josefa a dovršil ho právě náš 
vnuk Antonín. 
Teprve na promoci jsme se dozvědě-

li, že Toník vystudoval stavební fakultu  
s vyznamenáním a že obor je pro naši firmu 
víc jak potřebný: PŘÍPRAVA, REALIZACE A PROVOZ 
STAVEB.

Odvážnému štěstí přeje.
  Simonides 500 př. Kr.

Pokud usiluješ o něco, co je možné,
můžeš toho dosáhnout.
 Epiktétos z Hierapole 135 n.l.

Blázni pořádají oslavy
a chytří na ně chodí.
 John Flavio 1553 – 1625
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Ale vraťme se opět do historie. Rád doložím 
založení stavební firmy Podzimek žádostí  
o udělení koncese na provozování živnosti mistra 
zednického z roku 1896, tedy právě před 125 lety. 

Posunu se dále ke 115. výročí založení firem 
Podzimek, aniž bych uváděl jejich obsah a jména 
významných hostů. Pouze u poslední fotografie 
udělám výjimku, kde vítám doc. Julia Bindera, 
který shodou okolností nás opustil krátce po 
letošních oslavách.Oslava 110. výročí s obrazem dědečka

Petrové Forman a Píša

žádost Josefa Podzimka o udělení licence

Jan při oslavách 110. let firmy

Foto z promoce Ing. Antonína Podzimka

Pro osvěžení paměti se posunu až na oslavy 
110. výročí založení firem Podzimek a uvedu 
fotografii, na které pod obrazem dědečka 
zakladatele Josefa pózuje jeho „kopie“ architekt 
Petr Malinský (uprostřed), pátá generace vnuk 
Josef a šestá generace pravnuci Honza a Martin. 
Přidám fotografii trvalých a nepřehlédnutelných 
tvůrců oslav 110., 115., 120. i 125. výročí firem 
Podzimek Petra Píši a Petra Formana.
Dále přikládám dvě fotografie z oslav  

110. výročí založení firem, kdy byl ještě mezi 
námi náš syn, váš ředitel Jan.
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Hosté oslav 120. výročí firem Podzimek jistě 
nezapomenou na příchod s transparentem 120, kde 
je v čele náhodou moje sestra Krista – vnučka 
zakladatele Josefa, která také již není mezi 
námi. 

Jan Binder na oslavách 115. výročí 

Krista na 120. výročí firem

Petr Píša a 120. výročí firem

Martin Podzimek s andělem

Firemní pohlednice

Celé oslavy jako vždy energicky řídil Petr 
Píša. Firemní cihly na kolečku přiváží ředitel 
Martin Podzimek a přihlíží šéf Josef Podzimek. 
Nepřehlédnutelné byly i firemní pohlednice, 
kterými mohli poslat své pozdravy přátelům 
naši hosté.

Absolutní bomba večera byla velká socha anděla 
z dílny Petra Píši, na jehož křídlech byl Martin 
Podzimek a krásná dívka. 
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A v závěru se vrátím k letošním oslavám 125. 
výročí založení firem Podzimek, o kterých budou 
v tomto časopisu referovat ti, co tyto famózní 
oslavy vytvořili. Já pouze uvedu pět fotografií, 
které mě nejvíc zaujaly. 

Ředitel firmy Martin Podzimek vítal hosty 
a energicky vyžadoval jízdenku pro vstup na 
nástupiště „Autumn Expresu - Podzimního 
expresu“, který vozil hosty ze stavební firmy  
do areálu Strojíren Podzimek. 

Úvodní projev pod lokomotivou přednesl  
v převlečení za zakladatele Josefa arch. Petr 
Malinský, „šéf“ Josef Podzimek a ředitel Martin 
Podzimek. 

Dovolím si přiložit dvě fotografie mimořádnosti 
tohoto večera, kterých jsem se kvůli hovorům  
s hosty sám nestačil zúčastnit a z kterých jsem  
i já byl ohromen. Byl to vláček, který hosty vozil 
ze stavebního podniku do Strojíren Podzimek

a dokončený – vytisknutý domeček, který jsem 
viděl týden předtím do jeho poloviční výšky  
a bez střechy. Můj obdiv patří organizátorům 
oslav i „tiskárně“ Golem vyvinuté pod hlavičkou 
naší firmy  Strojírny Podzimek a též jejímu 
řediteli Jiřímu Kotrbovi.

Na závěr dodám jeden citát:

Nevěř tomu, čemu nerozumíš,
ale nezavrhuj, cos neprozkoumal.
  Karel Čapek

A protože článek píši týden před našimi volbami, 
uvedu ještě:

Demokracie je nejhorší způsob vlády 
na světě. Mimo těch ostatních způsobů, 
které jsme vyzkoušeli.
   Winston Churchil

Váš Josef Podzimek
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Vážení přátelé, obchodní partneři, dovolte, abychom Vám poděkovali
za spolupráci a přízeň, kterou jste nám v roce 2021 věnovali.

Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastné prožití vánočních svátků
a úspěšný rok 2022.
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