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Vážené kolegyně, vážení kolegové
a obchodní partneři,
držíte v rukou již druhé vydání firemního magazínu
VHS stavby. I tato skutečnost dokresluje, jak čas běží
vysokým tempem, a my jsme vstoupili do druhé poloviny
hospodářského roku. Jsem rád, že jsme dokázali využít
oživení českého stavebnictví, zejména pak v našem
vodohospodářském sektoru. Lze konstatovat, že pro
potřebný objem prací má naše společnost uzavřeny
potřebné smlouvy s jednotlivými investory. Je jen na nás,
abychom této skutečnosti využili a společnými silami
jednotlivé zakázky realizovali co nejkvalitněji a zároveň co
nejefektivněji. V tomto trendu bychom pak měli pokračovat
i v následujících letech, kdy se očekávat stále mírný růst
celorepublikového stavebního výkonu.
Současně vnímám, že po několika letech odchodů
a příchodů zaměstnanců se naše společnost personálně
stabilizovala a my tak můžeme detailně pracovat na systému
plnění realizace zakázek na všech odděleních, především
pak ve výrobním úseku. Také díky vlastnímu strojovému
parku a mechanizaci se nám daří zkracovat realizace staveb
a tím dosahujeme efektivnějších výsledků. Stavební trh se
potýká s nedostatkem odborné pracovní síly, proto je velmi
důležité, abychom do našich činností vložili všechnu naši
sílu a získané zkušenosti.
Všem pracovníkům bych rád touto cestou poděkoval za
nasazení při realizaci zakázek. Jsme si vědomi, že naše
celorepubliková působnost, vyžaduje u mnohých z Vás
řadu přesunů a cestování, ale jen tak se můžeme pyšnit
řadou zajímavých zakázek. Nicméně všechny naše stavby
mají svou důležitost a Vám všem patří dík za práci, kterou
pro naši společnost VHS stavby, a.s. odvádíte. Jen tak dál!

Martin Žagan
VHS stavby a.s.
výkonný ředitel
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Stavíme novou dominantu Turnovska
Obří věžový vodojem na 150 m3 pitné vody vyrůstává v Ohrazenicích u Turnova. Inspirace přišla až z Kazachstánu. Stavba svým tvarem bude připomínat trofej fotbalového mistra a vyžaduje od samého počátku velmi odborné
stavební práce. Atypické betonové sloupy jsou již na místě. Jejich doprava
si vyžádala speciální přepravník i jeřáby.
Betonové pilíře o délce 24 metrů putovaly do
Ohrazenic náročnou cestou. Právě díky své délce byl nejvíce náročný sjezd z dálnice. A tak na
místo stavby byly sloupy přivezeny v noci a jejich závěrečný úsek cesty se v zabydlené části
obce odehrál s přesností na centimetry. Samotné
složení proběhlo ve dvou fázích za pomocí 100
a 300 tunových jeřábů. V nejbližších dnech bude
na sloupy vyzdvižena kopule, která bude sloužit
jako zásobník na vodu. Ta má průměr 8 metrů
a váží 35 tun. Po provedení povrchových úprav
bude osazena do šesti závěsů a za pomoci jeřábu vyzdvižena. Současně s kopulí bude zvednut
poslední díl vřetenového schodiště, který byl při
montáži již vsazen do připraveného tubusu. Celá
tato operace si vyžádá opět speciální techniku
a tým minimálně 20 pracovníků.
Ve vrchní části vodojemu, která bude o 5 metrů vyšší než turnovská radnice, bude i ochozová
plošina. Ta bude sloužit především pro údržbu
a opravy. Několikrát do roka ji bude možné otevřít i pro zvědavou veřejnost. V budoucnu by
měl vodojem zajistit kvalitní pitnou vodu pro celý
region zbavenou manganu. Velkým bonusem
projektu je skutečnost, že bude vodojem sloužit
i jako rozhledna s galerií.
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Kvalifikovaní pracovníci na trhu chybí
Pracovní síla na českém trhu stále více zdražuje. Firmám se tak zvyšují
náklady nejen na mzdy, ale na prémie, bonusy typu stravenek, vzdělání, služebních aut apod. Kdy se tento trend zastaví? Jak dlouho růst
nákladů firem bude ještě trvat? Jak moc je těžké udržet si stabilní tým
zaměstnanců? I tyto otázky si často pokládá personální ředitel VHS
stavby a.s. Miroslav Lehký, se kterým jsme do personální oblasti na
chvíli pronikli.
Jak vnímáte současnou situaci na pracovním
trhu, krátce poté, co jste se odloučili od velké
společnosti a stojíte na vlastních nohách?
Odloučení od velkého holdingu na nás v personální oblasti nemělo nijak zásadní dopad. Stabilní tým kvalitních pracovníků zůstal zachován
i se změnou vlastníků. A to navzdory tomu, že
se firmy, obzvlášť pak ve stavebnictví, o pracovníky přetahují.

Současný nárůst zakázek se ale dotýká i nás.
Pociťujeme nedostatek technických pracovníků,
jako jsou stavbyvedoucí, techničtí přípraváři.
Pamatuji dobu asi tak před 3 léty, kdy bylo stavebních zakázek relativně málo, a zejména v zimním
období se zájemci o práci hlásili do firmy sami.
A to jak technici, tak dělnické profese. V současné době je situace naprosto opačná a kvalifikovaní pracovníci na trhu nejsou.
Je podle Vás těžké sehnat kvalifikovanou pracovní sílu do stavebního oboru?
Těžké? Chce se mi říci, že získat kvalifikovaného
pracovníka na jakoukoliv pracovní pozici je téměř
nadlidský úkol. Zejména, když mladí se do práce nijak zvlášť neženou a zkušeným pracovníkům
přibývají léta.
Čím motivujete tým kolegů?
Motivace zaměstnanců je tak trochu ožehavá
otázka. Jako základ vidím odpovídající mzdu
za odvedenou práci. Naše společnost se snaží,
aby tato mzda byla skutečně odpovídající. Dále
využíváme celou škálu benefitů, jako jsou pět
týdnů dovolené, měsíční nebo čtvrtletní prémie, plat na dovolenou, služební vozidlo i pro
soukromé účely, příspěvek na penzijní připojištění a mnohé další.
Čeho si všímáte na uchazečích o práci jako první?
Jestli, když již přijde, vůbec projevuje o práci zájem, nebo přijde pouze z donucení buď od rodičů, nebo Úřadem práce. Z toho se samozřejmě
odvíjí další poznatky, zda si uchazeč zjistil něco
o naší firmě apod.
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Promenáda bude bezbariérová
Klidnou procházku podél říčky Bělá v Pelhřimově si budou moci užít všichni. A to
doslova všichni. Bezpečný
přístup bude zajištěn pro handicapované. Po celém úseku,
kde jsme budovali v minulých
měsících
promenádu,
pokračují stavební práce a dochází k bezbariérové úpravě
chodníku. Trasa promenády
bude dále navedena na stávající přechod pro chodce na
světelné křižovatce. Stavební
práce v těchto dnech končí
a projekt bude úspěšně předán a otevřen pro veřejnost.

Stavební práce vždy probíhají
s ohledem na životní prostředí
Před několika týdny jsme zahájili
práce na nově získaném projektu
„Kanalizace a ČOV obce Veřovice“. Tato obec leží na východě
republiky v podhůří Moravskoslezských Beskyd nedaleko od
vrchu Velký Javorník. Generálním dodavatelem nové čistírny
odpadních vod včetně biologické jednotky, kalojemu a čerpací stanice jsou VHS stavby ve
sdružení s IMOS Brno. Výstavba,
jež se dotýká chráněného území
CHKO Beskydy a soustavy Natura 2000 – Ptačí oblasti Beskydy,
musí být obzvláště ohleduplná
k životnímu prostředí. Buduje se
splašková kanalizace o délce více
než 15 tisíc metrů, včetně čerpacích stanic a výtlaků. Dílo za více
než 170 miliónů korun by mělo
být dokončeno v polovině roku.
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Máme za sebou úspěšné období
První pololetí letošního roku hodnotíme za velmi úspěšné období.
Zaznamenali jsme nárůst zakázek v oblasti vodohospodářských staveb. Obchodní úsek VHS stavby a.s. se aktivně věnoval 150 vypsaným
zakázkám s předpokládaným finančním objemem více než 8,2 miliardy korun.
Podle Miroslava Lehkého, který zastává i funkci finančního
ředitele, je hlavním faktorem
tohoto nárůstu zlepšení ekonomické situace České republiky.
Uvolněné finanční prostředky
z Evropské Unie se dostaly i do
potřebných
vodohospodářských projektů.
Obchodní úsek společnosti se
aktivně věnoval své práci a podal
104 nabídek ve veřejných soutěžích v celkovém finančním objemu více než 4,1 miliardy korun.
Z toho získala firma nové zakázky v hodnotě 370 miliónů korun.
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K těm nejzajímavějším zakázkám patří projekt „Odstranění
manganu z vodovodní sítě Turnovska“. Té se v tomto vydání
magazínu věnujeme detailněji
na straně3. Dalšími zajímavými
zakázkami jsou modernizace
a intenzifikace ČOV Rájec-Jestřebí a výstavba kanalizace a ČOV v lázeňském městě
Klimkovice.
Obdobný trend očekáváme
i v nadcházejícím období. Nejen z prostředků Evropské Unie
se připravují další významné
projekty. Financování bude za-

jištěno také z národních zdrojů.
Věříme, že i nadále, díky zkušenému pracovnímu týmu budeme úspěšní jako v uplynulém
období.

Modernizujeme strojový park
Nerozšiřujeme jen pracovní tým, ale také strojový park. Modernizace
techniky a strojů je dlouhodobě plánovanou aktivitou a věnujeme ji velkou pozornost. Nejinak je tomu i v letošním roce.
K obnově strojového parku došlo v květnu, kdy byl zakoupen
kolový bagr značky Takeuchi
TB1160W. Moderní 16 tunový
kolový bagr vybavený komfortní kabinou včetně ovládacích
prvků, digitálním palubním počítačem a klimatizací bude důležitým pomocníkem na mnoho
velkých projektech. Tento stroj
s výkonem 95 kW se v současné chvíli již podílí na dokončovacích pracích stavební akce
D1 Jihlava/Beranov.

Zabydlené máme již i Středisko Sever v Liberci
Ani na severu Čech nejsme s ničím
pozadu. Vedle Hlavního sídla v Jihlavě máme moderní a kvalitní zázemí
v Liberci nedaleko centra města.
I v severočeské kanceláři se připravují zakázky
a projednává se jejich realizace. V novém moderním zázemí Střediska Sever pracuje v současné chvíli 5 členů týmu. Své místo zde mají
rovněž kolegové z výrobního úseku, kteří tráví
většinu svého času na stavbách nebo cestují napříč republikou. Kanceláře zde našlo i úzké vedení společnosti.
Rádi bychom, aby všichni, kdo navštíví naše zázemí, ať už v Liberci nebo Jihlavě, poznali, že
jsou u nás, ve společnosti VHS stavby. A proto
vedle plasticky vystupujícího dominantního loga
ve společných prostorách máme v obou zázemích také šedomodrou výmalbu.
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Klára Dupalová spojí své jméno
se značkou VHS stavby
Naším posláním není jen kvalitně odvedená stavební práce na našich
projektech. Jsme pyšnými partnery a sponzory mnoha institucí, sportovních i kulturních. Podporujeme mladé, talentované sportovce, umělce a nadšence. Tentokrát naše sponzorské aktivity směřujeme do mnohými oblíbeného sportu – lyžování, do jména Klára Dupalová.
Je nebojácná, na lyžích stojí od
svých dvou let, rodiče ji vedli ke
sportu od malička a již jako dítě
školkového věku projevila všeobecné sportovní nadání, které
se nyní úročí v úspěších sjezdového lyžování.
První lyžařské závody na libereckém Ještědu ve svých
6 letech vyhrála. A právě toto
sportovní nakopnutí vedlo Kláru zase vpřed. Dnes jako 11 letá
má ve sjezdovém lyžování zcela
odlišný a výjimečný styl. Její kariéra je na velkém startu, kdy ji
zaregistrovaly sportovní značky
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jako je Sporten či Kästle. A my
se s naší značkou VHS stavby
připojujeme a Kláru budeme
podporovat. Držte nám palce
i vy, třeba právě to „naše“ jméno donese daleko za hranice.
Klárko, držíme Ti pěsti!

