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Vlastně Vy všichni, zaměstnanci GEO-
SANu, protože již od 10. února využíváte 
možnost nechat se, dříve dobrovolně a od 
1. března povinně, otestovat na přítom-
nost antigenů koronaviru SARS-CoV-2. 
Každý z Vás již několikrát navštívil  
COVIDOVÉ CENTRUM GG ve třetím patře  
a mohl si na vlastní kůži zažít, jak probí-
hají odběry pro antigenové testování. 

Mgr. Lucii Šleglové a Vlastě Končelové, které 
testování zaměstnanců provádějí, opravdu 
není co závidět, ale je to baví! Za dodržování 
všech bezpečnostních a hygienických pravidel, 
v ochranném obleku, se štítem a v gumových 
rukavicích dokázaly odebrat a vyhodnotit již 
přes 3.000 testů, z toho 40 s pozitivním vý-
sledkem. Díky prozíravosti generálního ředitele, 
pana Luďka Kostky, který zařídil nákup ana-
lyzátoru ICHROMA II, se v době, kdy to ještě 
nebylo povinné, podařilo zachytit nakažené 

zaměstnance, a tím ochránit zdraví a plynulý 
chod celé společnosti.

Začátky nebyly úplně jednoduché, postupně 
se ale podařilo všechny nedostatky eliminovat 
a dnes je již nastavený jasný postup testování, 
jsou stanovené odpovědné osoby pro evidenci 
provedených testů, které zasílají COVID týmu 
týdenní přehledy a zajištěn je také plynulý ná-
kup a distribuce testů, respirátorů nebo dezin-
fekce. K dispozici jsou, jak všichni říkáte, testy 
„slintací“ pro odběr ze slin i testy „šťourací“ pro 
odběr z kraje nosu. V březnu jsme si dokonce 
jeden týden vyzkoušeli testování dvakrát týdně, 
ale protože nebyl větší záchyt pozitivních, vrátili 
jsme se zpět k jednotýdennímu testování. 
Nízký počet nakažených se nám daří držet  
i za přispění hygienických opatření, která byla 
nastavena a jsou důsledně dodržována – 
dvoumetrové rozestupy, měření teploty, nošení 
respirátorů a dezinfekce rukou.

Největším březnovým nelehkým úkolem pro 
COVID tým bylo vypracovat povinné hlášení 
zaměstnavatele o provedených testech. 
Nastudovat si potřebné vyhlášky, stanoviska, 
programy, metodiky a udělat přehled  
o všech zaměstnancích – kdo prodělal nemoc 
COVID-19 a je v 90denní ochranné lhůtě, kdo 
měl kdy dovolenou, čerpal home office či ošet-
řovné, kdo byl na odběru v COP (centrálním 
odběrovém pracovišti), kdo byl odhalen jako 
pozitivní, kdo a kdy si udělal samotest… 

Tento celkový přehled obsahoval 1.250 po-
ložek a za měsíc březen bylo vykázáno 796 
provedených testů.

VŠEM DĚKUJEME, 
JSME V TOM SPOLEČNĚ!

Povinné testování
Víte, kdo je členem COVID týmu GG?

CO JE ANTIGENNÍ TEST NA COVID 

A JAK FUNGUJE 

V České republice se k detekci nákazy koronavirem 

používají tři základní typy testů – PCR testy, testy na 

protilátky v krvi a antigenní testy, někdy nazývané 

také jako rapid nebo POC antigenní testy. Právě 

antigenní testování je díky rychlosti a jednoduchému 

provedení, při kterém nemusí asistovat školený zdra-

votník, v současné době nejrozšířenější. Používá se  

i při testování zaměstnanců ve firmách a antigenními 

testy se testují i děti, které se vrací do školek a škol.

Vzorek pro antigenní testování se nabírá z přední 

části nosu, ze slin, z hltanu, méně často také 

z krve. Získat ho lze i kloktáním. Testy ve vzorku 

detekují virové bílkoviny, takže nemoc nejlépe 

odhalují na samotném vrcholu infekce, kdy je 

koncentrace těchto bílkovin nejvyšší.
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BC GEOSAN Kolín 
Jsme titulárním partnerem kolínského basketbalu

Šedo-oranžová loga GEOSAN na dresech 
hráčů a budova domovské sportovní haly, 
zajímavou náhodou také ve firemních 
barvách GEOSANu, spolu docela pěkně 
ladí. Titulárním partnerem zdejšího klubu 
mužské košíkové, který patří k nejlepším 

dvanácti oddílům první basketbalové ligy 
České republiky, je společnost GEOSAN 
GROUP. Rádi bychom Vám prostřednictvím 
Zpravodaje představili klub a hlavního tre-
néra, pana Miroslava Sodomu, pod jehož 
vedením je tým v současné době na  
2. místě průběžného ligového umístění. 

Pane Sodomo, gratulujeme Vám k vynika-
jícímu průběžnému výsledku. Jak ovlivňuje 
GEOSAN klubovou existenci?
Naprosto zásadně. Nejprve ale musím říci, že 
jsme na současné umístění hrdí, nicméně ještě 
není konec ligy. Ale zpět ke sponzoringu. Bez 
nějaké formy podpory nemůže profesionál-
ní klub fungovat. GEOSAN patří k největším 
sponzorům a my se snažíme mu jeho přízeň 
vracet co nejlepšími výsledky ve všech ligových 
zápasech i pohárových soutěžích. Vážíme si 
jeho pomoci a za dlouholetou podporu jsme 
vedení společnosti nabídli sponzorství titulární. 

V názvu našeho klubu se objevil GEOSAN. Logo 
GEOSANu se objevuje všude tam, kde jsme my, 
na dresech, programech, internetu, plakátech, 
halách, v televizi…

Stříbrná medaile, která před Vámi leží spo-
lu s krásným pohárem, výborné výsledky 
potvrzuje. V jaké soutěži jste ji získali?
Druhé místo je za letošní soutěž Hyundai Český 
pohár, která běží souběžně s ligovými zápasy. 
Moc si stříbra vážíme, pohár i medaile patří také 
GEOSANu. Pevně doufáme, ale hlavně se sna-
žíme o to, abychom se podobným způsobem 
umístili i v Národní basketbalové lize.

Ovlivnila současná pandemická situace BC 
GEOSAN Kolín?
Ovlivnila sport v celé republice i ve světě. Náš 
klub si prošel dvěma karanténami. Covid se 
našim hráčům nevyhnul. Ligová soutěž byla 
omezena, ale ne zastavena.
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Kolik zápasů během roku prvoligový klub 
BC GEOSAN Kolín absolvuje a kolik máte 
hráčů?
Tým má 11 profesionálních hráčů, z nichž dva 
jsou z USA, po jednom hráči máme z Belgie  
a Slovenska. 5 hráčů si ještě doplňuje svá vzdě-
lání na několika školách. Celkem je v mužstvu 16 
hráčů. Klub může během sezóny v lize a poháro-
vých soutěžích absolvovat celkem až 60 zápasů.

Jak často probíhají tréninky a mají hráči 
dovolenou, když je to vlastně jejich za-
městnání?
Trénujeme denně, 6x v týdnu. Ligová soutěž trvá 
od srpna do konce května. Na dovolenou se 
všichni těší a většinou připadne na červenec.

Jaká je historie kolínského klubu?
Kolínský basketbal byl zakládajícím členem 
nejvyšší basketbalové ligové soutěže. V kronice 
svazu košíkové je basket poprvé zmíněn v roce 

1940. V roce 1948 porazil kolínský klub, jako 
jeden z mála, tým USA, zemi, kde je dodnes 
tato hra na nejvyšší světové úrovni. Pak ale přišla 
padesátá léta a basketbal, jako hra americká, 
byl zakázán. Hra ale byla natolik populární, že 
se musela přejmenovat na košíkovou a dnes 
prožívá basketbalová soutěž obrovský rozmach. 
Po fotbalu a hokeji je basket třetím nejvíce 
sledovaným kolektivním sportem. Každý náš 
zápas je dnes streamován na internetu s velkou 
sledovaností, snímán dvěma kamerami a živě 
vysílán. Mnoho utkání je vidět ve vysílání ČT.

V čem spočívá podpora GEOSANu a kolik 
lidí zabezpečuje běžný zápas ve vaší do-
movské hale?
Jsme normálně fungující s. r. o. Máme 4 stálé 
zaměstnance a zajišťujeme další práce pomocí 
našich spolupracovníků. To, co neobsáhne pří-
mý věcný sponzoring, musíme platit. A GEOSAN 
nás podporuje finančně právě v tomto směru. 

Například o každý zápas se stará více než 20 
lidí, abychom udrželi laťku na celostátní prvoli-
gové úrovni. Musíme mít techniky, kameramany, 
administrativu, trenéry, zdravotníky, platíme 
nájem haly, dopravu, ubytování…

Nyní toho víme o klubu a jeho běžném pro-
vozu už více. Nevíme ale nic o Vás.
Basketbal v Kolíně je se mnou už od první 
třídy. Nejprve jsem se s ním seznamoval jako 
hráč a od svých 17 let i jako trenér. Jako své 
zaměstnání jsem si ho zvolil ve svých 35 letech 
a GEOSAN je jedním z těch, kteří mi tuto práci 
umožňují. Vážím si podpory vedení společnosti 
GEOSAN GROUP a přičítám ji také tomu, že ge-
nerální ředitel pan Luděk Kostka je duší i tělem 
sportovec. Byl bych velmi rád, aby tomu tak bylo 
i v dalších letech. Pokud nás chcete sledovat, 
stačí navštívit náš web www.bckolin.cz

Tak ať se daří a děkujeme za rozhovor!
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Závod pozemních staveb Ostrava

Když jsme Vás v roce 2018 informovali  
o novém Závodu pozemních staveb 
Morava ve Frýdku – Místku, nebylo ještě 
mnoho zakázek, kterými by bylo možné se 
pochlubit.  Začátek byl pro všechny hodně 
těžký, ale když se sejde důvěra společ-
nosti s pracovitými lidmi a systematickým 
vedením, vznikne úplně nová pobočka 
v centru Ostravy, kam se závod v roce 
2019 přestěhoval. Perspektivní závod tvoří 
lidé se společným zájmem, a tím bylo co 
nejdříve představit GEOSAN na severní 
Moravě v co nejlepším světle a přinést 
nové zakázky. 

Pod vedením zkušeného ředitele pana 
Milana Vokouna se stal respektovaným 
pracovištěm, které se postupně více než 
zdvojnásobilo z původních 10 na součas-
ných 25 spolupracovníků. Do výběrových 
nabídek na severní Moravě vstoupil nový  
a silný hráč, se kterým je třeba počítat. 
Závod pozemních staveb Ostrava. 

Od března letošního roku se stal 
obchodním náměstkem tohoto závodu 
Ing. Čeněk Fajkus. To je jistě vhodná 
příležitost k jeho představení.

Jen pár dnů od svých třicátin jste se stal 
obchodním náměstkem ZPSO. To je pěkný 
začátek kariéry.
Ano, je to zajímavá pracovní příležitost a nebýt 
důvěry pana ředitele Vokouna, dnes bychom 
spolu rozhovor nevedli. Za to mu chci touto 
cestou upřímně poděkovat. 

Rádi bychom Vás Vašim kolegům předsta-
vili. Co byste jim o sobě řekl? 
Jsem ostravský patriot. Ostravu mám v srdci. 
Tady bydlím, zde jsem vystudoval základní školu, 
stavební průmyslovku a v roce 2016 dokončil 
Vysokou školu báňskou, stavební fakultu se spe-
cializací na městské inženýrství. Stavařinu máme 
v rodině a u mne se navíc propojila s láskou  
k technice. Mám blízko i k uměleckým profesím,  
k malování, rád truhlařím a modelařím, sportuji…

O své budoucí profesi jste byl přesvědčený 
rodinnou tradicí?
Můj starší bratr je stavař a rád jsem sledoval 
jeho vývoj od studia až po jeho první práci. 
Stavařina pro mě byla vždy přirozenou volbou. 
Já sám jsem začal v útlém věku s modely z lega, 
postupně přešel ke stavbám modelů budov  
a tuto etapu rozšířil o modely techniky. Stavební 
průmyslovka byla logickým pokračováním. Na 
střední škole jsem vyrobil model fotbalového 
stadionu Nou Camp v Barceloně, který stojí ve 
vestibulu školy dodnes.

A pokračoval ve studiu stavební fakulty…
Ano, rozhodoval jsem se mezi obory architek-
tura a stavební inženýrství. Zvítězila stavařina, 

obor pozemních staveb. Měl jsem velké štěstí, 
že mne podporovala vynikající profesorka v mojí 
snaze o nové pohledy na stavební obory. Při vol-
bě bakalářské práce jsem zvolil téma Brownfield 
– skládka Ostrava, rekultivace území zatíženého 
průmyslovou činností. Navrhnul jsem změnu 
tohoto území se záměrem vybudování národní-
ho fotbalového stadionu. Projekt byl vybrán do 
celostátní soutěže mezi fakultami Praha, Brno, 
Ostrava.

Jak to dopadlo?
Národní fotbalový stadion nestojí, ale Českou 
komorou autorizovaných techniků a inženýrů byl 
ohodnocen 1. místem. Bakalářská práce byla 
poté už formalitou, projekt je vystaven na útvaru 
hlavního architekta radnice města Ostravy.

To byl velký úspěch. Jistě by Vám udělalo 
radost takový projekt dovést k realizaci…
Nejen mně, Ostrava by si to zasloužila. Diplomo-
vou prací Revitalizace území Ostrava - jih jsem 
dokončil školu v roce 2016.

V roce 2016 jste tedy nastupoval do první-
ho zaměstnání?
Začal jsem projektovat. Asi nejzajímavější práce 
byly na zakázce Integrovaného záchranného 
centra v Novém Jičíně u spol. KOHL Architekti 
s. r. o. Následně jsem zkusil pracovat jako živ-
nostník pod pobočkou M&M reality v Ostravě. 
V letech 2018–2019 jsem ve společnosti S-O-D 
Facility řídil rekonstrukci památkově chráněné 
budovy ve Stodolní ulici a výstavbu zajímavého 
zázemí Horské služby na Lysé hoře. Čím dál 
víc mě ale zajímal obchod. Přihlásil jsem se 
do výběrového řízení k ČEZ ESCO na pozici 
projektového manažera. Ve výběrovém řízení 
jsem uspěl a posunul se tak do sféry obchodu. 

Protože jsme nabízeli naše služby i jiným orga-
nizacím, oslovil jsem GEOSAN. 

A to byl první kontakt?
Ano, a při jednání s panem Vokounem jsme našli 
společná témata a náhled na firemní strategii, 
vnímal jsem zde přátelskou atmosféru a zajíma-
vé pracovní příležitosti. Od května 2020 jsem 
v týmu GEOSANu.

Co Vás nejvíce lákalo k přestupu do GG? 
Přátelské prostředí, možnost vnést do nabíd-
kových řízení osobní přístup, vzájemný respekt 
a pomoc od kolegů, víru v to, že společně do-
kážeme získat zajímavé zakázky, a také možný 
kariérní postup. Když jsem loni na jaře nastoupil, 
začali jsme s celým týmem intenzivně pracovat 
na II. kole revitalizace kopřivnického náměstí,  
ale výběrové řízení bylo zrušeno. Vymysleli  
jsme novou strategii, šli jsme do III. kola,  
a nakonec to dopadlo dobře – v březnu se stav-
ba rozjela. Pracujeme už na dalších zakázkách 
a věřím, že se nám bude dařit i dále. Poslední 
úspěch našeho ostravského týmu je zakázka 
rekonstrukce Přírodovědecké fakulty. Informova-
nost a připravenost nás dovedla k vítězství. Toho 
lze dosáhnout pouze tak, že budeme motivovat 
nejen spolupracovníky, ale i naše subdodava-
tele. Chceme do GEOSANu přivést lidi, kterým 
věříme (sám spolupracuji s profesory i studenty 
fakulty), kteří mají společný zájem o to, aby 
ZPSO patřil svými výsledky k úspěšným závo-
dům společnosti GG.  

No a tradiční otázka na závěr: Čím se zabý-
váte ve svém volném čase?
Už dlouho mě baví kulturistika a fitness. I přes 
velké pracovní vytížení chodím pravidelně do 
posilovny. Rád cestuji a mám rád dobré jídlo.

OSTRAVA JEDE
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REALIZOVANÉ STAVBY A STAVBY 
V REALIZACI ZÁVODU POZEMNÍCH 
STAVEB OSTRAVA

- Zoo Ostrava 
 Expozice makaků lvích, gibonů a kopytníků 

- Zoo Ostrava 
 Voliéra kondora královského 

- DK Poklad II 
 Rekonstrukce a modernizace 

- UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a. s.    
 Rekonstrukce objektu č. 14

- Revitalizace centra města Kopřivnice III

- Ostravská Univerzita 
 Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká 
 fakulta Ostrava
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Ve středu 14. dubna byla podepsána smlou-
va na realizaci nového multifunkčního fot-
balového stadionu v Hradci Králové v ceně 
600 mil. Kč, který má vyrůst na místě 50 let 
starého, dnešním potřebám nevyhovujícího, 
Všesportovního stadionu.

Ambicí realizačního týmu (GEOSAN GROUP 
a. s. společně s firmami STRABAG a. s. a D&D 
ELEKTROMONT s. r. o.) je vybudovat v Hradci 
Králové stadion, který bude díky své architek-
tuře chloubou města a díky své multifunkčnosti 
místem neustále plným života. 

Stadion bude splňovat podmínky kategorie  
4 UEFA, budou se zde tedy moci konat prvoli-
gová i mezinárodní fotbalová utkání. Fotbalové 
zápasy bude na tribunách sledovat 8.000 
diváků, s možností rozšíření kapacity až na 
9.300 sedadel. 

Nová fotbalová aréna bude zároveň řešena tak, 
aby kromě fotbalu umožňovala multifunkční 
využití celého areálu a poskytla zázemí i dalším 
sportům, kulturním, kongresovým či veletrž-
ním akcím. Pro účely koncertních akcí stadion 
nabídne prostor až pro 25.000 návštěvníků. 
Kromě zázemí pro hráče, média i diváky počítá 
návrh i s tím, že v prostoru pod tribunami 
budou vybudovány tři multifunkční tělocvičny. 
Na východní tribuně vznikne krytá osvětlená 
běžecká dráha s betonovým povrchem. Ve 
druhém nadzemním podlaží věnce tribun 
budou vybudovány také ubytovací prostory pro 
sportovce.

Architektonický návrh počítá s výškovým sjed-
nocením tribun a zaoblenou fasádou, kterou 
bude tvořit systém prolamovaných desek 
z tahokovu. Hlavní tribuna bude zároveň i admi-
nistrativní budovou, ve které budou soustředě-
ny všechny složky fotbalového klubu, počínaje 

zázemím hráčů a konče sekretariátem. Ostatní 
tribuny budou, i z pohledu stavebních nákladů, 
typizované betonové konstrukce.

Zachován bude i charakteristický prvek osvět-
lovacích stožárů v rozích fotbalové arény – tzv. 
lízátek. Tyto stožáry budou repasovány a osa-
zeny moderními svítidly, díky čemuž se stanou 
nedílnou součástí nového systému osvětlení 
hrací plochy. 

Proměnou projde rovněž okolí stadionu, kde 
vznikne mj. víceúčelové asfaltové hřiště pro 
míčové hry, venkovní přírodní amfiteátr nebo 
atletický ovál o délce 600 m, který povede 
kolem stadionu a bude jej možné využít i jako 
bruslařskou dráhu.

Stavba je řešena metodou Design&Build, rea-
lizační tým tak bude nejprve pracovat první tři 
měsíce na podrobné projektové dokumentaci 

Fotbalový stadion 
Hradec Králové



a v průběhu července 2021 budou zahájeny 
samotné stavební práce. 

Stadion by se měl stavět 2 roky po etapách. 
Nejprve bude postavena nová západní tribuna, 
která se stane hlavní tribunou s veškerým 
zázemím. Následovat bude výstavba tribun za 
brankami a nakonec stavba východní tribuny, 
která je dnes hlavní. Přibydou také nová parko-
vací místa. Okolo arény by jich mělo vzniknout 
přibližně 400. Pro autobusy hostujícího týmu, 
fanoušků apod. zde budou vyčleněna 3 auto-
busová stání. Další parking bude oddělen pro 
VIP, média a fotbalové hosty.

Jde o stavbu Závodu pozemních staveb Čechy 
region Východ, řízenou ředitelem Miroslavem 
Hlavou.
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V roce 2018 byl založen Závod pozemních 
staveb Brno, který personálně navázal na 
firmu PSJ, a. s., sídlící ve 22. patře brněn-
ského AZ Toweru. Jako všude i zde byly 
začátky složité. Brněnský závod GEOSANu 
začal se dvěma zakázkami v Pardubicích  
a v Jihlavě. Nyní dokončuje bytový dům Na 
Spravedlnosti v Pardubicích s rozpočtem 
153 mil. Kč. S dnešními téměř 40 zaměst-
nanci se stal perspektivním závodem se ši-
rokou působností na Moravě a za krátkou 
dobu své existence získal několik zajíma-
vých zakázek.

V červnu předá k užívání nový pavilon psy-
chiatrie Krajské nemocnice v Pardubicích. 
Zhruba v polovině zakázky je i oprava zám-
ku v Telči, významné památky UNESCO. 
Jde o rekonstrukci pod pečlivým dohledem 
památkářů. O podrobném stavu po do-
končení zakázky Vás budeme samozřejmě 
informovat.  Jedná se o jednu z nejzajíma-
vějších historických rekonstrukcí současně 
probíhajících zakázek GEOSANu.

Závod pozemních staveb Brno se za 
krátkou dobu své existence stal důležitým 
hráčem ve výběrových řízeních a konkuren-
ce ho bere velmi vážně.

Do týmu tohoto úspěšného závodu vstoupil 
pan Jaroslav Hort, který už 9 měsíců působí 
na pozici obchodního náměstka a my Vám 
ho ve Zpravodaji rádi představíme.

Pane Horte, pracoval jste na několika 
pražských stavbách. Jak jste se vlastně 
dostal na Moravu?
Pocházím od Velkého Meziříčí, z obce Oslavice. 
Když mi bylo 6 let, získal můj otec práci v Duko-
vanech a přestěhovali jsme se do Třebíče.  
V Třebíči jsem chodil na základní školu a ab-
solvoval jsem zde i Střední průmyslovou školu 
stavební. Postavili jsme tu dům a s manželkou  
a dvěma syny tu žiji dodnes. Takže mám morav-
ské kořeny. Po letech cestování jsem rád,  
že mohu v Brně pracovat, a že jsem blíž rodině.

Vaši synové půjdou ve Vašich stopách?
Bohužel ne. Ten starší, kterému je 18 let, studu-
je SPŠ chemickou v Pardubicích a ten mladší 
se příští rok chystá na SPŠ strojní.

Jaké cesty Vás ke stavařině přivedly?
Po střední škole jsem začal studovat Fakultu 
stavební VUT Brno. Po dvou letech jsem musel 
studium z rodinných důvodů ukončit a začal 
jsem pracovat jako stavební mistr v menší 
stavební firmě na Třebíčsku. Po 2 letech jsem 
odešel na pozici stavbyvedoucího do firmy 
IMOS Brno, a. s., do závodu, který byl zamě-
řený na vodohospodářské práce – kanalizace, 

vodovody, plynovody atp. Časem jsem se 
vypracoval na hlavního stavbyvedoucího. 

Kolik Vám bylo let?
V té době mi bylo teprve 23 let a myslím, že 
jsem byl nejmladším hlavním stavbyvedoucím 
v historii této společnosti.
 
To je poměrně rychlý profesní růst. 
Jak dlouho jste v této funkci vydržel?
Celkem to bylo 8 let. Za tu dobu se mi 
povedlo dovést ke kolaudaci mnoho staveb. 
Jeden opravdu velký projekt byl projekt finan-
covaný z fondu EU – ISPA Čistá Říčka  
a Rakovec. Šlo o výstavbu kanalizace v osmi 
vesnicích regionu Šlapanicko s rozsahem cca 
750 mil. Kč, touto zakázkou jsem svou práci 
s IMOSem ukončil.

A přešel jste kam?
Do Vodohospodářských staveb Vysočina, na 
funkci vedoucího střediska v Jihlavě. Tady jsem 
se mimo jiné podílel na zajímavé stavbě 10 MW 
vodní elektrárny v Železném Brodě. Ta byla 
v roce 2010 vyhlášena stavbou roku. 

To musela být pozoruhodná zkušenost.
To opravdu byla. A dalším takovým hodně 
zajímavým projektem byla výstavba tehdy třetí 
největší fotovoltaické elektrárny ve Vranovské 
Vsi. To už jsem byl ale zaměstnancem jihočes-
ké firmy Casta a. s. Písek, kam jsem odešel 
v roce 2010. V pozici hlavního stavbyvedoucího 
a vedoucího projektu jsem řídil rekonstrukce  
a výstavbu nákupních center, ale třeba i projekt 
pro skupinu KKCG – 50 bytových domů v Šá-
reckém údolí v Praze.

Váš region byl hodně rozsáhlý – prakticky 
celá Česká republika. 
Ano, bylo to velmi náročné a po osmi letech, 
v roce 2018, jsem se chtěl vrátit na Moravu 
kvůli rodině.

Proč jste to neudělal? 
Přemluvil mě bývalý ředitel Závodu pozemních 
staveb Praha. Nabídl mi pozici vedoucího 
projektového týmu tohoto závodu. 

Jaké byly Vaše první projekty v GG?
Na začátku jsem zodpovídal za výstavbu 
Základní školy na pražském Zličíně, tělocvičny 
ve Kbelích a začal jsem s projektem bytového 
domu Jurkovičova v Praze 11. V té době 
mě oslovil ředitel ZPSB pan Michal Hrdlička  
a nabídl mi funkci obchodního náměstka.  
Byl jsem rád, podařilo se mi vrátit zpět na 
Moravu. 

Brno a Jihlava
Co je nového?



Na kterých současných projektech Váš tým 
pracuje? 
Podílíme se na výstavbě velké haly na třídění zásilek 
pro společnost GLS Jihlava a jsme generálním doda-
vatelem přístavby Mateřské školy ve Velké Bíteši, kde 
jsme zvítězili nad 13 firmami, a která byla zahájena 
letos v dubnu. V Jihlavě, na místě bývalých kasáren, 
stavíme Rezidenci Vrchlického s rozpočtem 250 mil. 
Kč, 119 bytů ve 3 bytových domech, které mají spo-
lečné podzemní parkoviště.  

Ještě by nás na závěr zajímalo, co dělá Jaroslav 
Hort ve volném čase?
Rád cestuji, jezdím na silničním kole, starám se o náš 
rodinný dům a mám malý vinohrad. 

To je hodně zajímavý koníček. Jaké víno pěstu-
jete, a kde?
Máme v Ptáčově na Vysočině 50 hlav Tramínu čer-
veného, takže nic velkého. Pokud nám úrodu nezničí 
špačci nebo mráz, míváme kolem 40 litrů vína ročně. 
Není to moc, ale nám to dělá velkou radost. 

ZPRAVODAJ GEOSAN GROUP /11ZPRAVODAJ GEOSAN GROUP  /11



 12/ ZPRAVODAJ  GEOSAN GROUP        

Pavilon centrálního urgentního příjmu 
Pardubice

V září loňského roku vyhlásila rada 
Pardubického kraje výběrové řízení na 
dodavatele výstavby pavilonu Centrálního 
urgentního příjmu s centralizací akutních 
provozů v pardubické nemocnici. Jedná 
se o historicky největší investici Pardubic-
kého kraje za 21 let jeho existence. 

Pardubická nemocnice patří s 960 lůžky  
a 2.000 zaměstnanci k nejvýznamnějším zdra-
votním zařízením v České republice. Tvoří ji na 
čtyři desítky oddělení a pět klinik – Interní kli-
nika, Chirurgická klinika, Neurologická klinika, 
Porodnicko-gynekologická klinika a Klinika 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.  

Sídlí zde šest center vysoce specializované 
péče - komplexní onkologické centrum ve 
spolupráci s Onkologickým centrem Mul-
tiscan, iktové centrum, MS centrum, onkogy-
nekologické centrum, perinatologické centrum  
a komplexní kardiovaskulární centrum ve spo-
lupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové a 
Kardiologickým centrem AGEL. Bohužel jí ale 
chybí zásadní článek v péči o pacienta – cen-
trální urgentní příjem. V současné době jsou 
urgentní příjmy rozděleny do několika různých 
pavilonů, což přináší pacientům a personálu 
nemocnice mnohé problémy.

Projekt řeší výstavbu úplně nové budovy 
Centrálního urgentního příjmu pro základní 
specializovanou péči, která pokryje spádovou 
oblast s 260 tisíci obyvateli a pro superspeci-
alizovanou péči pro celý Pardubický kraj, ve 
kterém žije přes půl milionů lidí.  

V této nemocnici vznikne špičkový pavilon, 
který svým centrálním příjmem zjednoduší  
a zrychlí transport pacientů na odpovídající 
specializovaná pracoviště. Nová budova bude 
mít přímou bezbariérovou návaznost na od-
dělení úrazové chirurgie, cévní a plastické chi-
rurgie a neurochirurgické oddělení. Vzniknou 
nové operační sály, oddělení ARO, chirurgie, 
ortopedie a neurologie. 

Prostor pro výstavbu pavilonu centrálního 
urgentního příjmu se vytvoří vybouráním dvou 
objektů a komínu bývalé kotelny. Nový objekt 
bude mít jedno podzemní a sedm nadzemních 
podlaží, na střeše bude umístěný heliport. 
Zastavěná plocha objektu je 4.340 m2. 
Výšková rovina heliportu je na 
kótě 30 metrů nad úrovní 
terénu.

Nový pavilon, který spojí centrální urgentní 
příjem se všemi akutními provozy v nemoc-
nici v jeden celek, bude realizovat GEOSAN 
GROUP a. s. jako vedoucí sdružení ve spolu-
práci s PKS stavby a. s. 

Bude to velká výzva pro tým Ing. Františka 
Váni, který má za naši společnost stavbu na 
starosti. Hlavním úkolem bude zajistit dodržení 
termínu a kvality předávané práce. Celá stav-
ba by měla být dokončena v prosinci 2023. 

Projekt pardubické nemocnice navazuje na 
úspěšně předanou stavbu nemocnice v Ná-
chodě, která zahájila provoz na 
podzim loňského roku.
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Rezidence Neklanka II
Praha

První dva bytové domy Rezidence Ne-
klanka I na pomezí dnešního Smíchova  
a Radlic jsou kompletně dokončeny, 
dílo je předáno investorovi a první 
klienti se již zabydlují.

A zatímco se ještě realizují poslední sadové 
úpravy v okolí budov, probíhá v těsném 
sousedství příprava na zahájení stavebních 
prací dalších tří viladomů, pojmenovaných 
Rezidence Neklanka II. V současné době 
probíhají přípravné práce na přeložce kanali-
zace, která zamezuje vstupu do stavby  
a musí být dokončena před zahájením prací.

Rezidence Neklanka II nabídne celkem 31 bytů 
v dispozicích 1+KK až 4+KK. Z úrovně ulice 
Na Neklance bude vjezd do společného su-
terénu s garážovými stáními a sklepy a také 
prostory pro 2 obchodní jednotky. Tři nové 

viladomy budou tvořit plynulý přechod mezi 
dvěma urbanistickými typy zástavby. 

Bloková zástavba tak návrhem nových 
objektů zvolna přejde do rozvolněného 
vilového typu. Nově definované prostory 
mezi stavbami nebudou určeny pouze 
nájemníkům, ale vytváří veřejně přístupný 
prostor v podobě parku. Ten propojí lokální 
komunikace Nad Koulkou a Na Neklance  
a vytvoří tak přirozený průchod územím, 
které je vyhledávanou pražskou lokalitou.  

Nejkomornější dům A nabízí pouze 6 byto-
vých jednotek ve 3 nadzemních podlažích, 
v posledním podlaží domu najdeme vzduš-
ný byt 3+KK s velkorysou 80 m terasou.

Viladům B nabídne 18 bytů o velikostech 
1+KK, 2+KK i 3+KK s předzahrádkami 

v přízemí, velkými balkony a lodžiemi v pat-
rech a dva velké luxusní byty s prostornými 
terasami ve čtvrtém, ustupujícím podlaží.

Sedm bytů s dispozicemi 2+KK a 3+KK ve 
třetí vile C přímo navazuje na okolní zeleň.
 
Dokončení výstavby Rezidence Neklanka II 
je plánováno na konec roku 2022.



KŘÍŽOVKA

Správné znění tajenky z čísla 2021 / 1 bylo „FANTAZIE JE DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ ZNALOSTI NEBO INFORMACE“.

Pět nejrychlejších luštitelů:

Ing. Michal Malý, rozpočtář; Ludvík Pokorný, stavbyvedoucí; Petr Šolín, přípravář; 

Ing. Jiří Hanč, stavbyvedoucí; Josef Legát, stavbyvedoucí.

 

Nezapomeňte se zastavit pro dárky :-) 

Novou tajenku posílejte na e-mail: redakce@ggcz.eu
Pět nejrychlejších a úspěšných luštitelů získá firemní reklamní předměty.




