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Zdravím čtenáře našeho Zpravodaje,  
a protože nejsem úplným nováčkem týmu 
GEOSANu, a minulá čísla jsem četl, zkusím  
o sobě rovnou něco říci. Přesto, že je 
nyní mým domovským místem Morava, 
pocházím z Děčína, tam jsem strávil nejen 
dětství, ale v severních Čechách jsem 
studoval SPŠ stavební. Prvopočátky mé 
profesní dráhy se k Děčínu úzce vážou.

U jaké společnosti a v jaké funkci jste 
začínal?
Po škole a základní vojenské službě jsem 
nastoupil u SPV Děčín jako stavbyvedoucí  
a nakonec jsem ukončil své působení u fir-
my jako vedoucí úseku těžké mechanizace.

A přestoupil kam?
Za oceán, do několik tisíc kilometrů vzdále-
né Kanady. V roce 1981, kdy mne čím dál 
tím více vadila politicky beznadějná situace, 

jsme dostali povolení k cestě na dovolenou 
do Jugoslávie, a v Rakousku se ženou  
požádali o politický azyl. Díky postoji naší 
rodiny, která zásadně nesouhlasila s okupa-
cí v roce 1968, byly vyhlídky na budouc-
nost slušně řečeno značně omezené.  
Osm let před revolucí žádný náznak změn 
v tehdejší ČSSR vidět nebyl, mne lákalo 
poznat svobodný svět, a tak jsem se roz-
hodl, že se svojí rodinou odejdeme. Naše 
volba padla na Kanadu.

To, že šlo emigrovat tímto způsobem, 
se všeobecně vědělo. Jak to ale bylo ve 
skutečnosti? S nikým, kdo tuto cestu pod-
stoupil, jsme ještě ve Zpravodaji nemluvili.
Jednoduché to nebylo. První rok jsme byli 
v Rakousku, v městečku Bad Zell. Prošli 
jsme řadou pohovorů na kanadské amba-
sádě ve Vídni, kde pečlivě prověřovali, zda 
splňujeme podmínky pro legální přistě-

hovalce. Teprve v roce 1982 jsme mohli 
odjet do kanadského města Mississauga na 
předměstí Toronta.

Pravděpodobně jste rok čekání věnoval 
angličtině a připravoval se na tak velkou 
změnu. V Kanadě jste se po svém příchodu 
domluvil?
Říká se, že když člověk zná 2 000 slov, 
domluví se. Já jich uměl dva a půl krát 
více, a přesto byla komunikace velmi ob-
tížná, ale to každý, kdo se učí cizí jazyk, 
velmi dobře zná. 

Dost těžký začátek...
Víte, ono vás to formuje a jak se říká, 
teprve tehdy, když je člověk na začátku 
nové etapy svého života, tak pochopí, že 
se musí opravdu velmi snažit. Ostatně, nic 
jiného mi nezbývalo, cesta zpět neexistova-
la. Byly to tvrdé začátky. Za co však budu 

Milan Vokoun

Když jsme před několika roky 
začínali s představováním 
nových zaměstnanců na dů-
ležitých funkcích GEOSANu, 
měli jsme pocit, že tuto rubriku 
celkem brzy naplníme a přejde-
me k tématům dalším. Nestalo 
se tak. Jednak proto, že se 
stejně jako i u jiných stavebních 
společností lidé poměrně často 
mění, ale hlavně proto, že se 
GEOSAN neustále rozrůstá. 
Tentokrát se zastavíme na dvou 
místech Moravy, a to ve Frýdku- 
Místku a na nové adrese  
v Ostravě. 

Rádi bychom Vám představili ře-
ditele Závodu pozemních staveb 
Ostrava, pana Milana Vokouna. 

Seznamte se prosím!



 

Kanadě vždy vděčný je, že jsme mohli 
začít nový život a poznat novou kulturu, 
myšlení i přístup lidí k sobě navzájem.  
Během dvou následujících let jsem studoval 
a ukončil makléřský kurz, začal oceňovat  
a prodávat nemovitosti.
 
Od realit je ale ke stavebnictví docela 
blízko, nepřešel jste nakonec ke svému 
původnímu zaměření?
Pracoval jsem pro makléřskou společnost 
Montreal Trust Company, dceřinou společ-
nost Bank of Montreal a její developerskou 
divizi. Ke stavebnictví jsem se skutečně 
již blížil. Od roku 1986 a v letech dalších 
jsem měl jako stěžejní oblast svých úkolů 
na starosti výstavbu malých komerčních 
objektů, tzv. Business plazy - komerč-
ní nemovitosti, rozdělené dle potřeby na 
objekty s plochou 800 - 10.000 m2 přesně 
podle specifikací a požadavků budoucích 
nájemců. Pro porovnání s naším trhem -  
je to činnost, kterou u nás provádí společ-
nost CTP.

To už se ale blíží rok 1989 a převratná doba 
v Československu...
Ano, Kanada byla pro nás krásná země, 
ale po roce 1989 se mi otevřela cesta 
domů, při které jsem poznal svoji druhou 
ženu. Po dalších 5 letech života v Torontu, 
kde se nám narodila naše dcera Michelle, 
jsme se rozhodli pro návrat domů. Kanad-
ské občanství nám sice zůstalo, ale domov 
máme zde. 

Nastálo?
Ze své zkušenosti vím, že neexistuje nic 
jako nastálo, vše se vyvíjí a mění.

Zpět v Čechách jste tedy od jakého roku?
Od roku 1996, tehdy mne oslovila společ-
nost Canaba, zda bych jim pomohl založit 
divizi na Moravě. Za úkol jsme dostali 
postavit vzorový dům v Ostravě. Pár  
roků poté jsme postavili vzorový dům  
pro společnost RD STYL. V roce 2001 
mne oslovila společnost Skanska, a to  
z důvodu zlepšení komunikace se zástupci 
zahraničních investorů. První zakázkou byla 
výstavba výrobního závodu LG Phillips  
v Hranicích na Moravě.

To byla zřejmě výstavba závodu na vel-
koplošné plazmové obrazovky?
Ano, měl jsem na starosti komunikaci  
s investorem, šlo tehdy o stavbu za  
1,5 mld. Kč a následovaly další významné 
zakázky. Výčet všech staveb by byl velmi 
dlouhý, ale tým, který jsme přivedli do 
GEOSANu se podílel na mnoha význam-
ných zakázkách, z nichž bych si dovolil 
vyzdvihnout tři projekty: sídlo Skansky 
Nordica v Ostravě, City Green Court  
v Praze 4 - oceněný několika prestižními 
cenami, jehož architektem byl pan Richard 
Meier, považovaný za jednoho z 10 nejlep-
ších architektů USA. Jeho jsme měli čest 
osobně poznat při projednávání projektu v 
New Yorku. V roce 2015 jsme vyhráli sou-

těž na stavbu nového závodu pro švédskou 
společnost Mölnlycke za 3/4 mld. Kč, kde 
jsem byl projektovým manažerem až do 
svého odchodu do důchodu v roce 2016.

Tomu nerozumím. Vy jste v důchodu? 
Nejen, že na to nevypadáte, ale nyní je rok 
2019.
Vysvětlení je jednoduché. Ano, v roce 2016 
jsem byl v důchodovém věku. Dohodli jsme 
se s manželkou, že si od všeho trochu 
odpočineme, budeme se věnovat svým 
zálibám a cestování. Uplynuly zhruba 2 
roky a...

A?
V roce 2018 uzavřela Skanska svoji mo-
ravskou divizi pozemního stavitelství a celý 
tým schopných lidí byl najednou volný.  
O ukončení činnosti celé divize této společ-
nosti se samozřejmě ihned vědělo, veděl to 
i výkonný ředitel pan Ivan Havel, se kterým 
se dlouhodobě znám. Za několik dnů jsme 
se ve Frýdku-Místku sešli a přemýšleli  
o možnostech našeho začlenění do GEO-
SANu. Po pár dnech padlo rozhodnutí  
a zhruba polovina původního týmu Skansky 
s přechodem souhlasila. Mne výkonný ředi-
tel pověřil řízením, já jsem na to přistoupil 
a důchod pověsil na hřebík. Začali jsme 
ihned pracovat, a velmi krátce to shrnu,  
10 měsíců se nám moc nedařilo. Zakázky 
se nám vyhýbaly, nebylo to lehké období. 
Tým se musel přeorientovat na výběrová 
řízení ve veřejných zakázkách, což pro nás 
byla novinka. Bez podpory a znalostí na-
šich nynějších kolegů v GEOSANu bychom 
se dál nedostali. Vedení společnosti nám 
pomohlo překonat těžké období. Vážíme si 
profesionálního přístupu všech, se kterými 
v Praze přicházíme do styku, víme, že to 
byli oni, kdo nás podrželi a nyní jim jejich 
pomoc můžeme vracet, protože jsme získali 
dvě zakázky, ze kterých máme velkou ra-
dost. Jde o výstavbu voliéry kondora krá-
lovského v ostravské ZOO a o rekonstrukci 
a modernizaci ostravského DK Poklad.

O obou zakázkách naše čtenáře informu-
jeme na dalším místě tohoto Zpravodaje. 
My bychom se ale ještě rádi něco dozvě-
děli o vašem týmu, plánech do budoucna, 
o stěhování do Ostravy.
Naším nejbližším cílem je vrátit společnosti 
to, co do nás investovala, přinést nové 
nápady, zakázky, být platnými členy týmu. 
Samozřejmě nesmíme zklamat naše inves-
tory, stavíme ale na schopných lidech v 
týmu, jehož soudržnost je tvořena úspěšně 
dokončenými projekty, odborností, zkuše-
nostmi a myslím, že i hrdostí na týmovou 
práci. Byli jsme vždy seriózním partnerem 
pro všechny, se kterými jsme kdy spolu-
pracovali. Jelikož vznikl nový závod naší 
společnosti v Brně, bylo vedením roz-
hodnuto o změně názvu našeho závodu 
nově na Závod pozemních staveb Ostrava. 
V ulici Dostojevského 7 jsme našli vhodnou 
dvoupatrovou budovu, kam jsme se  
v průběhu května přestěhovali.

K novým zakázkám Vám, pane řediteli bla-
hopřejeme. Abychom článek dokončili,  
a čtenáři Vás poznali ještě lépe, se Vás 
ptáme: Co byste dělal, kdybyste měl měsíc 
čas a nemusel nikam chodit? 
Já už jsem takové období měl před těmi 
třemi lety při svém domnělém odchodu do 
důchodu. Těšili jsme se na to se ženou  
a opravdu si to užívali. Jenže po několi-
ka více týdenních dovolených mně začalo 
něco vadit. Nemusím pracovat 12 hodin 
denně, ale to, že nemám před sebou 
žádnou schůzku, že nemusím být přesně 
tam a tam, že za nic nezodpovídám, že 
vůbec nic nemusím, tak to mi nevyhovuje. 
A to jsem se vlastně vůbec nenudil, stavěli 
jsme, cestovali, poznávali nová místa. Asi 
je na ten důchod opravdu ještě brzy. Od 
práce si ale odpočinout umím a myslím si, 
že je to dokonce nutné. V zimě jezdíme  
k našim známým do rakouského Loferu  
na lyže, kola si užíváme na břehu Dunaje  
v oblasti Wachau, kde mají vynikající jídlo  
a dobré víno, doma si trochu cvičím  
v posilovně a radost mi dělá jakýkoliv po-
hyb a sport, celý život mám k němu blízko. 
Máme se ženou rádi kulturu, operu, balet, 
galerie, památky a nevadí nám vstát brzy 
ráno, když je v historických centrech ještě 
prázdno. Za několik dnů se chystáme do 
Bukurešti, naši známí nás pozvali na operu 
Madame Butterfly. Na to se moc těšíme. 
Raduji se z mnoha věcí, ale největší radost 
mám v poslední době ze své dcery, která 
právě včera obdržela doktorát na Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy a také z toho, že 
mi mou asistentku může dělat moje žena. 

A pokud bych mohl vyslovit jedno přání 
na závěr, tak to, aby se všichni členové 
našeho týmu v Ostravě stali skutečně plat-
nými členy společnosti GEOSAN GROUP 
a přispěli k jejím úspěchům a pozitivním 
výsledkům. A doufám, že v dalších číslech 
Zpravodaje Vám budou moci být blíže 
představeni.

Zpravodaj Vám, pane řediteli, přeje mnoho 
úspěchů u obou zakázek, na obě stavby se 
přijedeme podívat a snímky rádi představí-
me v některém z dalších čísel Zpravodaje.

Děkujeme za rozhovor :-) 
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LeasePlan
správa firemního vozového parku

Akciová společnost GEOSAN GROUP patří 
mezi největší stavební firmy u nás – v roce 
2019 očekáváme zvýšení obratu až na  
4 miliardy Kč. Aby mohla být takto 
úspěšná, potřebuje k tomu nejen zkušené 
odborníky v řadách svých zaměstnanců,  
ale zároveň solidní a spolehlivé dodava-
tele.  Proto již třetím rokem spravuje celý 
životní cyklus našich firemních vozidel 
leasingová společnost LeasePlan, 
která uspěla v náročném výběrovém 
řízení. Toho se zúčastnili všichni význam-
ní poskytovatelé operativního leasingu 
s celostátní působností. 

Aktuálně má LeasePlan ve své správě přes 
170 vozidel, které využíváme, což je daleko 
více, než jsme v roce 2016 předpokládali. 
Ve flotile GEOSANu jsou osobní vozy Škoda 
Fabia, Octavia nebo Superb, několik užitko-
vých vozů Citröen Jumper a Berlingo, a to 
buď formou operativního leasingu, nebo jsou 
majetkem naší společnosti.

S jediným partnerem máme vyřešeno vše, co 
se týká správy vozového parku, tedy pořízení 

vozů, jejich údržba, pneuservis, veškeré 
poplatky (rádio, dálniční známky apod.), 
pojištění, tankovací karty, elektronické knihy 
jízd, asistenční služby i následný prodej vozů 
po skončení pronájmu. 
Za sjednávání leasingu u nás zodpovídá vedou-
cí Útvaru nákup Ing. David Lácha a správu 
všech vozů ve společnosti má na starosti  
pan Michal Junek, technik MTZ.

Akciová společnost LeasePlan byla založena 
roku 1963 v Nizozemsku, v České republice se 
objevila v roce 1995. Byla první společností, kte-
rá začala v roce 1996 nabízet operativní leasing. 

Šlo o zcela novou službu, neboť do té doby 
se v České republice název „operativní lea-
sing“ nepoužíval, a na trhu nebyla společ-
nost, která by ho v této podobě nabízela. 
Operativní leasing slouží pro pořízení a exter-
ní správu firemních vozidel. Jde o dlouhodo-
bý pronájem vozidel firmám včetně zajištění 
veškerých služeb. Operativní leasing pomáhá 
firmám šetřit náklady, protože poskytovatel 
leasingu za firmy vyřizuje veškerou agendu  
i servis spojený s firemními vozidly. Operativ-
ní leasing je standardně nabízen od 24 do 60 
měsíců, ale maximálně do celkového nájezdu 
180-200 tis. km.

Jménem Závodu pozemních staveb Čechy bychom se rádi pochlubili, 
že stavba Centrální objekty 2. etapa, kterou realizoval tým Ing. Zdeňka 
Juráska, získala 16. května 2019 hlavní cenu v soutěži Stavba roku 2018 
Zlínského kraje. 

Všem, kteří se na projektu podíleli, gratulujeme, děkujeme a říkáme jen houšť, 

skvělá práce :-)

Stavba roku Zlínského kraje je naše!
Ocenění stavby v Uherském Hradišti
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Rekonstrukce a modernizace DK POKLAD 
Ostrava

Rada města Ostravy v úterý 9. dubna 2019 
rozhodla o výběru dodavatele a uzavření 
smlouvy o dílo na rekonstrukci a moder-
nizaci DK Poklad s účastníkem vystupu-
jícím pod názvem „Společnost POKLAD 
Z+G+R“. Společnost je tvořena těmito 
firmami: Zlínstav a. s., GEOSAN GROUP a. s. 
a Ridera Stavební, a. s.

Rekonstruován bude celý objekt kulturní-
ho domu včetně přístupové komunikace. 
Součástí rekonstrukce nejsou interiéry ani 
parkovací dům, na ně bude vyhlášena sa-
mostatná veřejná soutěž. Uvnitř opraveného 
kulturního domu  bude návštěvníky čekat 
divadelní sál pro 420 lidí, společenský sál, 
malý divadelní sál pro 100 osob, cvičební 
sál, 3 multifunkční učebny a 2 salonky. Pří-
jemným místem ke společenskému setká-
vání a osvěžení bude i restaurace s terasou 
a klubovým prostorem, chybět nebude ani 
minikino pro přibližně 60 lidí. 

Stavební práce začnou v červnu, celkovou 
rekonstrukci a modernizaci v částce 355 mi-
lionů realizuje tým Závodu pozemních staveb 
Ostrava a potrvají do roku 2021.

Základní kámen nového kulturního domu 
v centru Ostravy-Poruby na dnešní ulici Matě-
je Kopeckého byl položen 13. července 1958. 
Stavbu na základě projektu Jiřího Petrusiaka  
a Čeňka Vorla prováděly Pozemní stavby  
Gottwaldov a měla být ukončena již v roce 
1960. Dům kultury pod tehdejším názvem 
Klub pracujících byl ale slavnostně otevřen  
až o 2 roky později - 29. prosince 1961. Jed-
nalo se o jediné kulturní zařízení v největším 
ostravském sídlišti Poruba, kde tehdy žilo  
50 tisíc obyvatel. Během následujících dekád 
byl objekt několikrát upravován a přestavován. 

Nutná celková rekonstrukce zchátralého ob-
jektu se i kvůli sporům s nájemci a stavebními 
firmami v minulých letech nezrealizovala. Dům 
kultury, dřívější chlouba ostravského obvodu 
Poruba, byl dokonce po několik let zakonzer-
vován a stavební práce pozastaveny. 
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Voliéra kondora královského
Ostrava

Závod pozemních staveb Ostrava navazu-
je na úspěšný projekt v pražské ZOO další 
stavbou, tentokrát v ZOO Ostrava. 

Nová, architektonicky výjimečná průchozí 
voliéra vyroste na místě bývalé expozice 
irbisů a přilehlé ploše. Voliéra bude imitovat 
přechod mezi jihoamerickými pampami  
a mokřady a upoutá návštěvníky hejny 
ptáků, ať už přelétavých, nebo žijících spíše 
na zemi. 

Ve voliéře najdou kromě kondora králov-
ského nový domov kondor havranovitý, ibis 
šedokřídlý, čája obojková nebo písila ame-
rická. Kondoři královští se v zoologických 
zahradách chovají poměrně vzácně  
a jen ojediněle se jim daří rozmnožování. 
V Ostravě se to loni povedlo poprvé po 
téměř 50 letech. Jsou mnohem pestřeji 
zbarvení než ostatní druhy, možná i proto 
se v minulosti stali kultovním ptákem starých 
Mayů. Dožívají se až 30 let. 

Součástí projektu je vybudování nové ná-
vštěvnické trasy (zkratky) mezi expozicí ma-
lých šelem a pavilonem indických zvířat okolo 
voliéry supů bělohlavých, která nabídne nový 
pohled do výběhu medvědů a hulmanů.

K předání staveniště došlo na konci dubna, 
stavba nové voliéry pro ptactvo, přístavba  
a stavební úpravy objektu pavilonu drobných 
šelem, stavba přístřešku pro návštěvníky 
a vyhlídkové terasy bude dokončena za 60 
týdnů. 
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Trauttmannsdorfský palác 
Praha

O rekonstrukci významného paláce na 
pražských Hradčanech jsme Vás infor-
movali už v roce 2016. Tehdy jsme Vám 
ukázali snímky z palácového nádvoří na 
kterých bylo vidět, kolik práce nás čeká. 
Možná si vzpomenete na historii stavby 
nebo na podrobnější popis postupu 
oprav. To vše je ale už za námi.

  

Společně se společností AVERS s. r. o. jsme 
v březnu předali Ministerstvu zahraničních věcí 
ČR do užívání nově zrekonstruovaný historický 
objekt, který patří k nejrozsáhlejším palácovým 
stavbám v této lokalitě. Čistě provedená rekon-
strukce se dotkla každé místnosti včetně veš-
kerého vnitřního vybavení. Generálními opravami 

prošlo skutečně vše - od sklepů 
s původními vězeňský-

mi kobkami - až 
po nejvyšší 

věžičku na 
střeše. 

Do objektu není bohužel volný 
přístup, ale o víkendu 18. a 19. 
května si jej mohli prohlédnout 
návštěvníci festivalu Open House 
Praha. 

Kdo to letos nestihl, snad bude 
mít příležitost příště.
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Bytové domy Na Neklance 
Praha

Jen pár dní dělí tým pana Martina Smut-
ného ze Závodu pozemních staveb Čechy 
od zahájení stavebních prací na dvou 
bytových domech ve vyhledávané pražské 
části na pomezí Smíchova a Radlic.

Nízkoenergetický developerský projekt se 
nachází v atraktivní lokalitě, která splňuje 
veškeré požadavky na moderní bydlení  
v dosahu přírody i samotného centra hlav-
ního města. V jeho blízkosti najdete širokou 
nabídku volnočasových aktivit, perfektní 
dopravní dostupnost, dostatek školních 
zařízení i nákupních center. Jen málokterý 
bytový projekt dokáže svým novým obyvate-
lům nabídnout ihned po dokončení zajištění 
všeho potřebného.

Dva solitérní domy čtvercového půdorysu  
se čtyřmi nadzemními podlažími a dostatkem 
parkovacích míst ve společném suterénu na 
první pohled zaujmou nejen elegantními liniemi 
a velkými okny, ale také balkony a terasami, 
které se otevírají směrem k zalesněnému 
svahu nad Radlickým údolím. 

V projektu záměrně převažují jižně orientova-
né byty, které na horních podlažích nabízejí 
krásné výhledy na Prahu. Celý areál bude 
oplocený a poskytne tak záruku bezpečnosti 
a soukromí.

Velikosti jednotlivých bytů vycházejí z dnes 
preferovaných požadavků a jsou projektová-
ny ve velikostech 1+kk až 4+kk. Pokud byste 
měli zájem, už nyní si můžete vybírat nová 
bydlení s užitnou plochou od 30 do 116 m2 
na webu www.rezidence-neklanka.cz 

Dokončení výstavby je plánováno na konec 
roku 2020.
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Stavební úpravy pavilonu B 
Nemocnice Sokolov

V únoru zahájil realizační tým pana Da-
vida Junka kompletní přestavbu 4. patra 
pavilonu B v sokolovské nemocnici. Jedná 
se o rekonstrukci původních prostor na 
moderní komplex šesti špičkově vybave-
ných, klimatizovaných operačních sálů, 
které budou sloužit k výkonům všech 
operačních oborů, zastoupených v tomto 
zařízení. Pacientům přinese záruku té 
nejmodernější péče, jak při plánovaných 
operacích, tak akutních operačních výko-
nech. 

Vlastní stavební úpravy byly zahájeny 
vyklizením a demontáží veškerého původ-
ního vybavení, odstraněním všech dělicích 
konstrukcí, příček a vybouráním stavebních 
otvorů dle nových dispozic operačních sálů. 

Byly provedeny provizorní nástřikové 
hydroizolace podlahy, které mají zabránit 
průnikům vody do již zrekonstruovaných 
podlaží nemocnice. 

V současné době probíhá postupné ro-
zebrání konstrukce dvouplášťové střechy, 
souběžně dojde k rozebrání původního pre-
fabrikovaného stropu. Úpravy zasahují i do 
5. patra objektu - je zde navržena střešní 
nástavba nové strojovny vzduchotechniky.

 

Stavebními úpravami bude vyřešena také 
kompletní rekonstrukce chráněných úniko-
vých cest a centrálního schodiště pavilonu 
B, vakuové stanice i rekonstrukce a rozšíře-
ní místnosti záložního zdroje UPS. 
Dojde k úpravám v kompresorové stanici  
a ve spolupráci s dodavatelem ČEZ bude 
kompletně zrekonstruována i nemocniční 
trafostanice. 
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Psychiatrická klinika 
Fakultní nemocnice Plzeň

Začátkem května jsme navštívili stavbu 
nového pavilonu Psychiatrické kliniky  
v Lochotíně. Jak jsme Vás již informovali  
ve Zpravodaji 4/2018, GEOSAN GROUP a. s. 
jako vedoucí sdružení zahájil tuto výstavbu 
společně s OHL ŽS, a. s. Svou stavební 
činností navazuje na zkušenosti získané ze 
staveb zdravotnických zařízení v různých 
místech ČR, v tomto případě i z dalších 
významných zakázek v plzeňské fakultní 
nemocnici.

Stavba za více než 350 mil. Kč rozšíří kapaci-
tu kliniky až pro 90 pacientů. 

Budova s uzavřeným vnitřním i volnějším 
venkovním atriem s velkým zatravněným pro-
storem umožní pacientům volný pohyb mimo 
budovu kliniky. Objekt s jedním podzemním 
a třemi nadzemními patry bude spojen nad-
zemním koridorem s pavilonem chirurgie, pro 
technologické napojení a zásobování bude 
sloužit blízká podzemní chodba spojující další 
objekty.

Konstrukce stavby je navržena jako monoli-
tický betonový skelet s vyzdívkami s cihel-
ných bloků. Bohaté prosklení zajistí dostateč-
né prosvětlení jednotlivých místností. Okna  
a dveře budou z hliníkových profilů s tvr-
zenými skly, vnitřní omítky sádrokartonové 
i štukové, případně obložené keramickými 

dlaždicemi. Vnější stěny budou částečně 
obloženy z kompozitních bondových panelů. 
Střecha třetího podlaží bude osázena zelení 
a zatížena kačírkem s ohledem na blízký he-
liport. V budově budou umístěny ambulance, 
denní stacionář a lůžkové jednotky psychi- 
atrické kliniky. 

Výstavbu nového pavilonu realizuje projek-
tový tým pana Lukáše Trávníčka, dokončení 
a předání hotové stavby je plánováno na září 
příštího roku. 
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Stavební úpravy vjezdů 
Fakultní nemocnice Plzeň

Region Západ pod vedením pana Lukáše 
Travníčka předal v loňském roce další 
úspěšnou stavbu pro FN Plzeň. Jednalo se  
o čtyři vjezdové/výjezdové objekty, které 
prošly zásadní rekonstrukcí. Dva z nich 
jsou v areálu FN v Plzni Lochotíně, dva 
další usnadňují automobilový provoz  
v nemocnici FN Plzeň Bory.

Na všech čtyřech místech šlo o celkovou 
modernizaci staveb, případně novostavbu 
vjezdových objektů, při kterých došlo  
k rozšíření krajních komunikací a zřízení 
širšího středového pruhu pro sanitní vozidla 
a zásobování nemocnice. Stavební činnost 
byla naplánována do čtyř etap tak, aby co 
nejméně omezila provoz nemocničních zaří-
zení. Nové středové ostrůvky u komunikací 
vjezdových objektů byly osazeny 5 vjezdový-
mi a 5 výjezdovými automaty, 14 závorami se 
semafory, 9 platebními automaty a 18 stojany 
se čtecím zařízením, rozpoznávajícími regist-
rační značky vozidel pro zajištění automatic-
kého a rychlého průjezdu. 

Mimo práce, týkající se přímo objektu vjezdů, 
jsme modernizovali a rozšiřovali parkovací 
plochy, chodníky, související komunikace, 
vyřešili sadové úpravy v okolí objektů a vše 
doplnili novými dopravními značkami. 



aneb
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Nejen prací živ je člověk
jak se budují firemní kolektivy

Ke konci loňského roku se naši zaměstnanci 
Závodu pozemních staveb Čechy, Regionu 
Západ, rozhodli neřešit jen práci a trable, 
spojené s některými nevyváženými inves-
torskými smlouvami, ale strávit společně 
příjemné odpoledne a načerpat energii do 
dalšího roku. 

Jejich sídlem je Plzeň, a tak se rozhodli na-
vštívit pivovar Plzeňský Prazdroj a dozvědět 
se něco o historii nápoje, který vznikl v říjnu 
roku 1842 - spodně kvašeného ležáku se 

světoznámým názvem Pilsner Urquell - jenž 
se stal legendou mezi pivy. Název Pils od té 
doby označuje celou pivní kategorii, tvořící 
70 % veškeré světové produkce piva.

Během prohlídky pivovaru prošli všemi klíčo-
vými místy výroby a seznámili se s unikátním 
postupem vaření ležáku, který je identický  

s tím, jak jej v roce 1842 zavedl sládek Josef 
Groll. Vrcholem prohlídky byla degustace ne-
filtrovaného a nepasterizovaného piva Pilsner 
Urquell, načepovaného přímo z ležáckých 
dubových sudů v historických sklepech.
Pivo všem moc chutnalo a v dobré náladě 
strávili nejen odpoledne, ale i večer...

Přijeďte do Plzně a ochutnejte i Vy chlazenou  
dvanáctku!

Tak trochu jiná porada pozemních staveb
O tom, že výrobní porada může být i jinde 
než v kanceláři se přesvědčil tým Závodu 
pozemních staveb Čechy. Netradičnímu se-
tkání nad pracovními úkoly - realizační pora-
dě - předcházela tradiční zabíjačka, a to od 
porážky čuníka a zpracování masa, přípravy 

jelit, jitrnic, škvarků, tlačenek a guláše, až po 
závěrečný úklid řeznického pracoviště. 
Teambuilding zorganizoval ředitel závodu  
Ing. Robert Schneider a vedoucí projek-
tových týmů, celé akce se zúčastnilo 25 
zaměstnanců, kteří si odnesli domů výsluž-

ku v podobě vepřových lahůdek. Součástí 
akce byla prohlídka farmy v krkonošském 
podhůří v obci Pilníkov. I tak může vypadat 
budování firemního kolektivu naší společ-
nosti. 

Praha na bowlingu
Sportovní večer pro útvary Výkonného 
ředitele a Projekty výrobního ředitele  
zorganizovaly poslední lednový den  
Mgr. Lucie Šleglová, Mgr. Michaela Jeřábková  
a Vlasta Končelová v Pražských Holešovicích. 

Sestavy čtyř týmů svedly těžký souboj  
v bowlingu, celkové vítězství, díky nefor-
málnímu setkání a přátelské atmosféře,  
si odnesli všichni.

Plzeň na Plzeň
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Lasselsberger 
nás pozval na návštěvu

Koncem loňského roku jsme přijali pozvá-
ní nadnárodní výrobní společnosti  Las- 
selsberger a navštívili výrobní prostory  
v Chlumčanech u Plzně. Prohlédli jsme si 
kompletní výrobu dlažby a obkladů. 

Proces výroby byl pro nás všechny velmi 
zajímavý a poučný, nikdo z nás nečekal, 
že bude tak náročný a sofistikovaný.
 

Společnost Lasselsberger, s. r. o. je jediným 
výrobcem keramických obkladů a dlažeb  
u nás, řadí se k největším evropským výrob-
cům obkladových materiálů a již téměř 140 
let zachovává a rozvíjí tradici české značky 
RAKO. Kromě Chlumčan má ještě 4 další 
výrobní závody v České republice s celkovým 
počtem 1 600 zaměstnanců. Výhodou spo-
lečnosti jsou z téměř 96 % vlastní surovinové 
zdroje. Export výrobků RAKO je do 65 zemí 
pěti kontinentů. 

Oživení růstu stavební výroby a synergická 
spolupráce s obchodními partnery zajišťuje 
stabilní vývoj této firmy. 

Děkujeme výrobci za věnovaný čas, ochotu  
a vlídný přístup. Je nám teď více jasné, proč 
se máme držet i nadále zaběhnutého doda-
vatele výrobků špičkové kvality.

Zaměstnanci 
Závodu pozemních staveb Čechy 

Region Západ

Vyhodnocení kvízu

V minulém čísle Zpravodaje jsme Vám položi-
li kvízovou otázku: 

Kolik zaměstnanců bude mít naše 
společnost GEOSAN GROUP 
k 1. dubnu 2019?

15 odpovědí bylo opravdu velmi  těsných, až na 
tu poslední, ta byla skutečně velmi optimis-
tická :-) 

Z tajných zdrojů jsme zjistili, že první aprílový 
den měla naše společnost 385 zaměstnanců. 

5 nejbližších odpovědí poslali: Zuzana Milá, 
Natálie Kuchařová, Jan Kadlec, Natalia 
Kadlecová a Tomáš Wertheimer.

Zdeněk Voňka 317
Mgr. Zuzana Klouzalová 319
Josef Brynda 327
Ing. Petr Salinger 335
Ludvík Pokorný 337
Roman Koc 338
David Fára 343
Ing. Jan Kocmánek 351
Ing. Irena Čumrdová 353
Ing. et Ing. Tomáš Wertheimer  355
Ing. Natalia Kadlecová 356
Jan Kadlec 358
Natálie Kuchařová 365
Zuzana Milá, DiS. 372
Ing. Ján Kráľ 999.999

V kanceláři Vlasty Končelové jsou pro nej-
přesnější tipaře připraveny slíbené odměny.

Všem děkujeme za účast a vyhlašujeme  
další kvízovou otázku:

Kolik faktur bude doručeno  
a zapsáno v knize faktur  
během července a srpna 2019?

Odpovědi můžete odhadovat do 30. června 
2019 zasláním svého tipu na e-mailovou 
adresu: vlasta.koncelova@gggcz.eu

Jako obvykle, na 5 nejpřesněji tipujících  
v září čekají hodnotné a jedinečné ceny!



KŘÍŽOVKA

Novou tajenku posílejte na e-mail vlasta.koncelova@ggcz.eu 

Tři nejrychlejší úspěšní luštitelé získají firemní reklamní předměty. 

E


