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Vážené kolegyně, vážení kolegové
a obchodní partneři,
v oboru vodohospodářských staveb jsme začali působit již v roce
1998 a to pod názvem Vodohospodářské stavby Vysočina, s.r.o.
Za 20 let na stavebním trhu jsme získali velké množství zkušeností
díky zajímavým projektům. Letošní rok je rokem dalších změn
a posunu. Na trh vstupujeme v novém kabátu. S velkou hrdostí
Vám představuji naši společnost s názvem VHS stavby a.s.
Hlavním oborem našeho podnikání jsou i nadále specializované
vodohospodářské stavby se zaměřením na výstavbu vodovodů,
kanalizací a dalších infrastrukturních staveb, rekonstrukce
a výstavba čistíren odpadních vod a úpraven vody. V neposlední
řadě také protipovodňová opatření, revitalizace rybníků či
výstavbu vodních elektráren. Tato dlouhodobá specializace,
velké množství projektů, společné úsilí i loajalita našich
kolegové nás dovedla k vybudování jedné z velmi významných
specializovaných firem v České republice.
Pro následující období bude našim hlavním cílem zachovat tuto
specializaci a stále posilovat naše pozice na českém stavebním
trhu. Počítáme také s využitím některých synergických efektů
s firmou Čermák a Hrachovec a.s. Toto vše v době, kdy je
celospolečensky velký tlak a zájem na posílení investic v oblasti
vodohospodářské infrastruktury, které by měly zajistit České
republice dlouhodobou soběstačnost strategické suroviny jakou
voda beze sporu je.
Rád bych poděkoval všem za dosavadní spolupráci a věřím, že
i v dalším období budeme i nadále patřit k nejlepším firmám
v oboru a budeme získávat nové zajímavé projekty, které i nás
budou posilovat.
Všem přeji příjemné dny i nadcházející dovolené. Jsme rádi za
Vaši přízeň.

Martin Borovička
VHS stavby a.s.
předseda představenstva
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Nová značka, nový začátek.
To je společnost VHS stavby a.s.
Někdo by řekl, jdeme na trh s čistým štítem. My s hrdostí oznamujeme, že
jsme právě vstoupili na trh pod novým názvem a to VHS STAVBY. S sebou
si ale neseme dlouholeté a cenné zkušenosti, které i nadále budeme
uplatňovat ve svých činnostech, abychom veškeré stavební práce odvedli
vždy v nejvyšší možné kvalitě a obhájili tak své krédo „S vodou to umíme!“
Důvodem změny je nejen
změna vlastníků, ale také skutečnost, že bychom rádi na
trhu působili dále jako zkušení
v oboru vodohospodářských
staveb, kde se cítíme jako
doma. Nový název společnosti
je velmi dobře zapamatovatelný i dohledatelný. Region Vysočina jsme z názvu vyloučili,
abychom tak dokázali, že oblast, kde působíme je mnohem
širší a není ohraničená pouze

regionem Vysočina. I nadále
však hlavní sídlo společnosti
zůstává v Jihlavě, na Vysočině,
kde máme příjemné a osvědčené zázemí.
K dnešnímu dni čítá naše společnost stálý tým 82 zaměstnanců, z toho 46 THP pracovníků a v dělnických profesích
pak 36 pracovníků. Aktuálně
firma pracuje na 35 živých zakázkách s celkovým předpokládaným obratem 600 mi-

lionů korun českých v právě
probíhajícím
hospodářském
roce. I nadále budeme disponovat vlastní technikou v podobě nákladních aut, bagrů
a další potřebné techniky. Největší probíhající zakázkou je
Úpravna vody Bílý Potok s celkovou obchodní cenou 196 milionů korun českých.
Nový kabát dostal i firemní
web. Čtěte více na straně 4.
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Společnost SYNER VHS Vysočina
se odloučila od skupiny S group holding
Letošní rok se nese ve znamení změn. V měsíci
únoru došlo k prodeji 100% majetkového podílu
společnosti SYNER VHS Vysočina, a.s. a tím se
společnost odloučila od skupiny S group holding, a.s., pod kterou od roku 2007 působila.
Její historie ale sahá až do padesátých let minulého století. Za tuto dobu má za sebou mnoho
vodohospodářských projektů nejen v regionu
Vysočina. O několik týdnů později se společnost
přejmenovala a staronovým předsedou představenstva společnosti VHS stavby a.s. se opět stal
Martin Borovička.

Nové moderní webové stránky
jako vizitka společnosti
S novou značkou musíme
na trh vstoupit zcela připraveni, něco jako vojáci v plné
polní. A my jsme. Právě jsme
spustili nové webové stránky.
Podle marketingových trendů jsou „fresh“, s přehledným
menu, aktualitami a novými
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projekty. Věříme, že každý
zde najde vše, co potřebuje. A pokud jste je ještě nenavštívili, najdete je nyní na
www.vhsstavby.cz. Máme nejen nový název, ale i nové
logo se zcela jinými barvami.
Dominantní barvou je modrá,

jako voda. „Při návrhu nového loga společnosti jsme volili
čisté linie a barvy, které jsou
tematicky spojené s činností
společnosti a tou je především
voda. Modré odstíny barev
v kombinaci s jednoduchými
grafickými prvky působí čistě
a jednoduše,“ řekl Ing. Martin
Žagan, výkonný ředitel společnosti. Značku i komunikaci bude doprovázet i nadále
slogan „S vodou to umíme!“.
„Rádi bychom v komunikaci
zúročili naše několikaleté cenné zkušenosti v oboru a ukázali všem, že dobře víme, co
děláme, a že oboru vodohospodářských staveb rozumíme,“
popisuje Žagan.
I nadále budeme rádi za vaši
přízeň. Přinášet Vám budeme
novinky k projektům a dění
v naší firmě pravidelně skrze
webové stránky i tento firemní
magazín.

I letos budeme mít napilno.
Čekají nás desítky projektů
Letošní hospodářský rok začínáme z obchodního pohledu
společnosti velmi pozitivně.
Zakázky v plánovaném objemu
se podařilo získat. Desítky stavebních projektů po celé České
republice přinesou předpokládaný obrat ve výši 600 miliónů
korun českých.
Držíme se kréda, že nejdůležitější na obchodním případu
je nejen ho dokázat získat,
ale také ho úspěšně realizovat. Pro nadcházející období
máme zakázky plně naplánované na naše kapacity, ale
i přes tento fakt bude naše
obchodní činnost dále intenzivní, se zaměřením zejména

na příští hospodářské období. Mezi nosné zakázky, které
byly započaty již v minulém
roce a v tom letošním dále

pokračují, patří Rekonstrukce
úpravny vody v Bílém Potoce nebo Vodovodní přivaděč
Most – Chánov.
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Působnost firmy je celorepubliková. Více
stavebních prací provádíme i v hlavním městě
Historicky společnost svou
činnost rozvíjela právě na
Vysočině, kde byla postupně zavedenou a spolehlivou
značkou ve vodohospodářské

činnosti. Se vstupem skupiny
S group holding, a.s. se její působnost mírně rozšířila, zejména pak na jižní Moravu. V posledních 5 letech společnost

Obec Veřovice bude mít
do dvou let novou čistírnu
odpadních vod
Ještě chvilku zůstaneme v Moravskoslezském kraji. Obec
Veřovice se rozkládá podél
říčky Jičínka, v dolině mezi
Veřovickými vrchy. Čítá téměř
2 000 obyvatel. V této obci se
začala budovat nová stoková
síť splaškové kanalizace. Celková délka budované sítě je
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plánována na 18,5 km. Z toho
15,5 km tvoří pouze gravitační
stok DN 250. Kompletní kanalizační systém pak bude napojen na novou čistírnu odpadních vod. Výstavba za více než
170 miliónů korun českých by
měla být dokončena v červnu
roku 2020.

významně posunula hranice
působnosti. Své stavby provádí v celé oblasti Čech. Dále se
prosadila v Praze a na celém
území Moravy.

Rozhledna a galerie přímo ve vodojemu.
Tím se brzy bude pyšnit Turnov na severu Čech
Právě probíhají práce na výstavbě nového vodojemu v Ohrazenicích u Turnova. Ten by měl
nejen plnit svoje odborné role,
kterými je zajištění dodávky
pitné vody v odpovídající jakosti a množství do velké části
skupinového vodovodu, ale měl
by sloužit i veřejnosti.
V jeho zázemí najdou návštěvníci expozice průmyslových firem Turnovska. Chybět nebude
ani rozhledna a galerie. Obří
dominanta ve tvaru fotbalového poháru pojme 150 tisíc litrů
vody a změní režim zásobování pitnou vodou na Turnovsku. Odstraní se mangan, který
dnes do sítě „přitéká“ ze zdroje
v Rakousích.
Zapojením ohrazenického vodojemu lidé získají kvalitnější
vodu. Unikátnost této stavby
za téměř 69 miliónů korun najdeme i v technickém prove-

dení. Nutná je vysoká zdatnost
a odbornost kupříkladu na svařování šestiúhelníkových plátů,
z nichž je tvořena kopule. Jen
tato činnost si vyžaduje odborníka, který svařuje na atomových elektrárnách. „Brány“
vodojemu by se měly otevřít na
konci června dalšího roku.

Držíme krok s přírodou.
Právě stavíme na kraji vodního toku říčky Bělá
Podél říčky Bělá, v Pelhřimově již korzují milovníci procházek bez obav. Nově vybudovaná promenáda z povalového chodníku v celkové délce
150 m byla vyzdvižená na ocelové konstrukci posazené na gabionové stěně. Výška stěny je určena výškou stávajícího břehu.
Promenáda, jejíž samozřejmostí je bezbariérový přístup, usnadňuje lidem v této oblasti pohyb a cestu
jim nejen zkrátí, ale zpříjemní. Nově vybudovanou
trasu lemuje pozinkované zábradlí a ve vybrané
části je nové veřejné osvětlení lampami se solárními
zdroji a svítidly z LED diod. Náklady na výstavbu
promenády činí 8 850 tisíc korun českých.
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Společnost VHS stavby a.s.
disponuje také svoji mechanizací,
stroji i vozovým parkem
V řadě vodohospodářských
činností nám nechybí ani zaměření na mechanizaci a dopravu.
Ta je velmi důležitá ve všech
projektech, které provádíme.
Jsme držitelem koncesní listiny v silniční dopravě. Veškeré
zemní a výkopové práce umíme dodat investorům včetně
dopravy nákladními vozy. Disponujeme vlastním vozovým
a strojovým parkem, který zahrnuje nákladní vozy, pásová
a kolová rypadla, traktory, bagry a ostatní techniku. I zákazníkům dokážeme poskytnout
drobné zápůjčky mechanizace
pro stavební činnosti.

Otočný
bagr v roli
zachránce
V naší nemalé sbírce strojů a mechanizace máme jednoho zachránce. Je to největší vlastnění
pásový otočný bagr CAT 325B,
který se svou velikostí a rypným
dosahem je využíván na nejtěžší
prováděné práce. Jeho poslední
nasazení v terénu mělo významnou úlohu. Zasahoval při velkém
požáru skládky v obci Dolní
Cerekev na Pelhřimovsku. Zde
v ohni a hustém kouři pomáhal
hasičům. A my jsme na tento
stroj právem pyšní.
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Karlín v Praze posiluje
povodňová opatření
Velká voda v roce 2002, někdy
označovaná jako tisíciletá, jen
v Praze napáchala škody vyčíslené na bezmála 30 miliard
korun českých. Hlavní město
od povodní investovalo značné částky i úsilí do protipovodňových opatření. Investice do
trvalých i mobilních bariér i do
výcviku profesionálů by měly
ochránit oblasti od dalších katastrof. VHS stavby a.s. začne
s rekonstrukcí stávajícího kanalizačního systému na stokové
síti v Karlíně již letos v srpnu. Je
to jedna z mnoha dalších opat-

ření proti velké vodě. V prostoru
od křižovatky ulic Šaldova a Sokolovská až k pravému břehu
Vltavy. Budou vybudovány nové
zděné stoky kruhového profilu
v délce téměř 130 metrů, zděná
výpusť v délce téměř 40 metrů, technologické centrum nad
hradidlovou komorou, odlehčovací komora s bočním přelivem
a sklopnými česlemi. Součástí
stavby je i propojení s rozdělovači komory do spojné komory.
Projekt za bezmála 130 miliónů
korun českých by neměl trvat
déle než 94 kalendářních dní.

