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Celková v˘mûra sanovan˘ch ploch na v‰ech opravovan˘ch
konstrukcích pﬁekroãila 70 000 m2, coÏ pﬁedstavuje pﬁi prÛmûrné tlou‰Èce opravy cca 30 mm zhruba 4 200 t správkov˘ch
hmot.
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Pane ﬁediteli, kdy vznikla
spoleãnost Sangreen?
Spoleãnost byla zaloÏena v ãervnu
1990 soukrom˘mi osobami na základû spoleãenské smlouvy. Nevznikla privatizací ani pﬁemûnou
z jiné spoleãnosti, ale z podnikatelského zámûru s cílem zaplnit v té
dobû jednu z mezer stavebnictví,
opravy a sanace betonov˘ch a Ïelezobetonov˘ch konstrukcí. Snahou bylo realizovat opravy ve vysoké kvalitû za ekonomicky pﬁijateln˘ch cenov˘ch podmínek.
V roce 2001 byla spoleãnost zaãlenûna do organizaãní struktury firmy Colas CZ, a. s., jako specializovaná spoleãnost na v˘stavbu a opravy monolitick˘ch a montovan˘ch mostních a inÏen˘rsk˘ch konstrukcí.
Jaké byly první zakázky spoleãnosti?
Jako jednu z prvních velk˘ch staveb v roce 1990 realizovala spoleãnost opravu 246 m dlouhého obloukového mostu v km 23,9
dálnice D1 – „·mejkalka“ pro investora ¤editelství dálnic Praha.
Pﬁi zahájení této stavby mûla spoleãnost celkem dvanáct zamûstnancÛ.
Na takovou zakázku to nebylo mnoho. Nyní je Vás asi
více?
Za dobu rozvoje firma posílila zvlá‰tû ve v˘robním úseku, kde
jsou odborníci schopní zajistit a zaruãit kvalitní realizaci získané
zakázky. Na vysoké úrovni je téÏ personální obsazení v ekonomickém i obchodním úseku. Firma má ve svém stﬁedu jiÏ nûkolik autorizovan˘ch inÏen˘rÛ a technikÛ a mnoho pracovníkÛ vy‰kolen˘ch k odborn˘m ãinnostem pﬁi opravách a v˘stavbû mostÛ
jak mezi techniky, tak mezi pracovníky dûlnick˘ch profesí. Základní kádr firmy tvoﬁí zhruba osmdesát zamûstnancÛ. Na jejich
rozvoj, kvalifikaci a bezpeãnost pﬁi práci je soustﬁedûna velká
pozornost.
A co vybavení?
Ve srovnání s poãáteãním stavem spoleãnosti lze konstatovat, Ïe
firma jiÏ má vybavení, které se v oboru rekonstrukcí a v˘stavby
mostÛ dá nazvat nadstandardním. Je také napojena na subdodavatelské firmy, které jí svou specializací (napﬁ. dilataãní závûry,
vozovky a izolace apod.) doplÀují druhovost prací.
Jak˘ rozsah prací jste za dobu své pÛsobnosti realizovali?
Za uplynul˘ch dvanáct let bylo opraveno témûﬁ sto objektÛ z oblasti dopravního inÏen˘rství, pozemních a vodohospodáﬁsk˘ch
staveb.
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Jméno va‰í spoleãnosti je ãasto spojováno s opravami
dálniãních mostÛ?
Nosn˘m programem spoleãnosti byla a zÛstává rekonstrukce
a oprava mostÛ. Za dobu své existence spoleãnost opravila více
neÏ padesát mostních objektÛ v celkové délce témûﬁ 10 km.
Z nich samozﬁejmû sv˘m rozsahem nejvût‰í jsou mosty na dálniãní síti, napﬁ. na D1 jiÏ zmínûn˘ most ·mejkalka, most Miro‰ovice, most Hvûzdonice, most Mnichovka, na D5 byly realizovány opravy mostu v Berounû nebo mostu pﬁes Klabavu u Rokycan. Také pro TSK hlavního mûsta Prahy realizovala na‰e spoleãnost v˘znamné stavby pﬁi opravû spodních staveb mostÛ severojiÏní magistrály (Kaãerov) nebo JiÏní spojky (mosty Sulická,
Chodovská).
A co ostatní rekonstrukce, od kter˘ch investorÛ získáváte
zakázky?
Na dal‰ích objemech se podílí práce pro v˘znamné investory,
jako napﬁíklad Povodí Vltavy, práce pro podniky chemického a
papírenského prÛmyslu a subdodávky pro velké stavební spoleãnosti – Skanska, Metrostav. Jedná se tedy o vodní díla, vodojemy, prÛmyslové haly atp. Ale pracujeme i pro drobnûj‰í odbûratele z oblasti sluÏeb.
Nejvût‰í stavbou v posledních dvou letech byla komplexní
oprava koruny hráze pﬁehrady VD Orlík pro investora Povodí
Vltavy, s. p., pﬁi které bylo kompletnû vymûnûno mostní pﬁíslu‰enství a opravena jeﬁábová dráha. O této rekonstrukci jiÏ bylo
psáno v ãasopise Beton TKS v minulém roce (v ãíslech 1 a 3,
pozn. redakce).
Jaké speciální práce mÛÏete pﬁípadn˘m zákazníkÛm
nabídnout?
Mezi dal‰í ãinnosti firmy patﬁí provádûní speciálních prací:
• tryskání konstrukcí vysokotlak˘m vodním paprskem
do 140 MPa,
• zesilování Ïelezobetonov˘ch konstrukcí moderními technologiemi pomocí uhlíkov˘ch lamel a pletiv,
• ﬁezání a vrtání Ïelezobetonov˘ch konstrukcí diamantovou technikou do tlou‰Èky ﬁezu 900 mm,
• injektáÏ Ïelezobetonov˘ch konstrukcí dle norem
ZTV RISS 88/93 a TP 88.
Pro provádûní injektáÏí vlastní spoleãnost osvûdãení Kloknerova
ústavu âVUT v Praze. Dosud bylo zainjektováno cca 5 000 m
trhlin v konstrukcích mostÛ, budov, v objektech továren i tubusech a stanicích praÏského metra, kde jsme se mj. podíleli na
sanaci ‰kod po loÀsk˘ch povodních ve stanici MÛstek.
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Rekonstrukce mostu D11-020 Bﬁíství, sanace
podhledu a betonáÏ ﬁíms
Reconstruction of D11-020 bridge in Bﬁíství

Rekonstrukce mostu na ulici Vrbenského v Praze
Reconstruction of the bridge in Vrbenského Street in Prague

Opravené schodi‰tû a lávka pro pû‰í
v areálu nemocnice Na Bulovce v Praze
Repaired staircase and footbridge in the
area of the hospital Na Bulovce in Prague

Rekonstrukce mostu D1-047 pﬁes Blanici, obnovení provozu po hotové mostovce
Reconstruction of D1-047 bridge across the Blanice River, renewal of the
operation on the completed bridge deck

Rekonstrukce mostu D1-047 pﬁes Blanici
Reconstruction of D1-047 bridge across
the Blanice River

Oprava koruny hráze
VD Orlík
Repair of the crown of
the dam of the Orlík
hydraulic structure

¤ezání stûnovou
pilou – VD Orlík
Cutting with the
wall saw – Orlík
hydraulic structure

Oprava koruny hráze VD Orlík
Repair of the crown of the dam
of the Orlík hydraulic structure

V˘stavba lávky u silnice I/18
v Sedlãanech
Construction of a footbridge
near I/18 road in Sedlãany

Tûsnûní stﬁedního tubusu stanice metra MÛstek
Sealing of the middle tube of the M_stek metro station

PROFILY
PROFILES

Obr. 1 Oprava Vodního díla Klíãava
Fig. 1 Reconstruction of the Klíãava hydraulic structure

Obr. 2 Hlavní nádraÏí v Praze – Parking Wilsonova, rekonstrukce
a sanace
Fig. 2 Main Railway Station in Prague – Parking in Wilsonova Street,
completed reconstruction and rehabilitation

Pokraãování ze strany 5
MÛÏe spoleãnost pﬁedloÏit nûjaké kvalifikaãní
pﬁedpoklady?
Firma má udûlen certifikát âSN EN ISO 9001:2001, dÛlní oprávnûní, aplikaãní autorizace v˘robcÛ stavebních hmot (Sika, Lafarge, MC-Bauchemie, Fosroc, …), oprávnûní pro v˘stavbu provizorních mostních konstrukcí apod. V souãasné dobû je prvoﬁad˘m úkolem spoleãnosti obdrÏet certifikát dle norem âSN EN ISO
14000. Pro jeho získání je jiÏ spoleãnost provûﬁována.
Jak zaji‰Èujete kontrolu kvality?
Prvoﬁad˘m úkolem v‰ech pracovníkÛ firmy je bezpodmíneãné
dodrÏování technologick˘ch pﬁedpisÛ zaji‰Èujících vysokou kvalitu
provádûn˘ch prací. Nutn˘m pﬁedpokladem pro to je mít dokonale za‰kolené pracovníky na vysoké ﬁemeslné úrovni a je‰tû
kvalitnûj‰í technick˘ personál, kter˘ je schopen ﬁe‰it i obtíÏné
technické a technologické situace v kaÏdém detailu stavby. Samozﬁejmostí je potﬁebné technické a materiální vybavení. O propracování systému pro zaji‰tûní kvality a kontroly prací svûdãí
zmínûn˘ certifikát systému jakosti podle normy âSN EN 9002
resp. 9001:2001, kter˘ spoleãnost vlastní jiÏ od roku 1996.
Rozvíjí se spoleãnost dále i v souãasnosti?
Spoleãnost Sangreen Praha, s. r. o., je od ãervna roku 2001 ve
vlastnictví Colas CZ, a. s., a stala se i nástupnickou organizací dceﬁin˘ch spoleãností Sangreen Alfa, s. r. o., Sangreen Gama, s. r. o.
Ve stavební sezónû má spoleãnost obvykle pﬁes sto zamûstnancÛ a produkce firmy se v posledních letech pohybuje na 100 mil.
Kã roãního obratu pﬁi prÛmûrném hrubém zisku okolo 7 mil. Kã.
Do dal‰ích let pﬁedpokládáme rÛst objemÛ proveden˘ch prací.
Spoleãnost bude nadále rozvíjet obor sanací betonov˘ch konstrukcí zejména smûrem ke speciálním technologiím ochrany
Ïelezobetonov˘ch konstrukcí, jako je katodická ochrana v˘ztuÏe,
popﬁ. povlakovaná v˘ztuÏ, a souãasnû pokraãovat v rozvoji v˘robních kapacit pro v˘stavbu nov˘ch mostních objektÛ mal˘ch
a stﬁedních rozpûtí, vãetnû souvisejících objektÛ z monolitického
betonu pﬁi stavbách na dopravních komunikacích (napﬁ. opûrné
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zdi, protihlukové stûny, jímky). Vzhledem k v˘‰e uvedenému
posilujeme v oblasti lidsk˘ch zdrojÛ, tj. zejména stﬁedního managementu a v jednotliv˘ch dûlnick˘ch profesích. Nedílnou souãástí tohoto rozvoje je i nasmûrování investiãních prostﬁedkÛ spoleãnosti do roz‰íﬁení stávajícího materiálnû technického vybavení
pro stavby tohoto charakteru.
Sangreen, s. r. o., je zakládajícím ãlenem SdruÏení pro sanace
betonov˘ch konstrukcí (SSBK) a jeho snahou je aktivnû se podílet na ãinnosti sdruÏení úãastí na semináﬁích, publikací odborn˘ch ãlánkÛ a úãastí a poﬁádáním exkurzí na provádûn˘ch stavbách. Firma je také ãlenem praÏské poboãky Svazu podnikatelÛ
ve stavebnictví a prostﬁednictvím majitele Colas CZ se zúãastÀuje i ãinnosti SdruÏení pro v˘stavbu silnic.
NejdÛleÏitûj‰í úkolem v‰ech zamûstnancÛ firmy je a bude nejen zvy‰ování produktivity a objemu prací, ale zejména trvalé zvy‰ování kvality práce. Dokonalé odvedení prací vytváﬁí pﬁedpoklad
k prodluÏování Ïivotnosti proveden˘ch konstrukcí a souãasnû
s tím i k potvrzení dobrého jména spoleãnosti. V neposlední ﬁadû
se do popﬁedí úkolÛ dostává také ochrana Ïivotního prostﬁedí pﬁi
vlastním v˘robním procesu.
Má spoleãnost také nûjaké obecnû prospû‰né
spoleãenské aktivity?
Ano, formou sponzoringu firma podporuje nûkteré dal‰í uÏiteãné ãinnosti, napﬁ. ãinnost Záchranného systému Prahy-v˘chod,
provoz dopravních prostﬁedkÛ pro postiÏenou mládeÏ, sportovní
oddíly a rÛzná odborná spoleãenská setkání.
Pane ﬁediteli dûkujeme za rozhovor.
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SANGREEN, spol. s r. o.
PlzeÀská 166, 150 00 Praha 5
tel.: 257 216 147, 257 213 922, fax: 257 215 123
e-mail: sangreen.praha@sangreen.cz, www.sangreen.cz
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