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Vážení a milí čtenáři,
právě jste otevřeli poslední letošní vydání našeho
magazínu. Blíží se konec roku a určitě i vy si
uvědomujete, jak ten čas letí. V dnešní uspěchané
době, kdy většina z nás je v pracovním i civilním
životě ve vysokém tempu, je stále složitější se
pozastavit. Blížící se vánoční svátky nám dávají
možnost jedno takové pozastavení udělat. Máme
možnost ohlédnout se zpět, poděkovat za vše
dobré, co nás potkalo. Alespoň na chvíli můžeme
zapomenout na životní a pracovní trable.
Z každého ohlédnutí zpět si vždy můžeme vzít to
dobré, co si poneseme dál. Když se právě teď ohlédnu
já, musím nahlas říci, že letošek byl plný změn. Firma
má nové vlastníky i značku, se kterou vyšla na stavební
trh. Spustili jsme nové webové stránky, v Liberci jsme
se přestěhovali do nových prostor.
Zůstanu-li ještě s hlavou lehce otočenou nazpět a podívám se do oblasti realizace
zakázek, tak i zde vidím významné změny. Zejména mám na mysli změny v organizaci
výrobního úseku, po delší době proběhly významné investice do obnovy mechanizace
a vozidel a v neposlední řadě bylo nakoupeno mnoho nového vybavení. Prosadili
jsme se také na severu Moravy a zahájili zde významné stavby.
Všechny uvedené změny jistě byly užitečným impulsem a je viditelné, že naše
společnost jde určitě správným směrem.
I v roce následujícím nás čekají ještě další změny, které navážou na nastavený směr
rozvoje. Zcela určitě nás čekají nové a nečekané výzvy, před které budeme opět
postaveni, které opět společnými silami zvládneme.
Vážení přátelé, najděme v nastávajícím období sladce vonícího cukroví, nazdobených
vánočních stromků, splněných přání, rozzářených dětských očí čas na sebe a na své
blízké. Děkuji vám za vše, co jsme letos dokázali, a přeji nám všem klidné a pohodové
Vánoce, hodně štěstí a zdraví v příštím roce.

Josef Pospíšil
VHS stavby a.s.
Obchodní ředitel
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Rosteme, sílíme
a máme plné ruce práce
V letošním roce jsme prošli velkými změnami. Noví akcionáři, změna značky společnosti a spousta významných stavebních projektů
v rámci celé České republiky nám nedovolili ani chvíli zahálet. Změny
se týkaly i výrobního procesu. Soustředili jsme se na vlastní stavební
kapacity a řízení zakázek.
S ohledem na skutečnost, že
stále chybí kvalitní pracovní
síla a nabídky subdodavatelů
nejsou mnohdy akceptovatelné, jsme museli přejít k novým
opatřením a více se soustředit
na vlastní pracovní tým. Hledali
jsme cesty k ještě efektivnější
realizaci jednotlivých projektů,
včetně kvalitního řízení, důsledného zapojení vlastní mechanizace i techniky.
Donedávna v naší společnosti
fungovaly na jedné zakázce odděleně stavební realizační čety
a pracovníci střediska Dopravy.
Tyto týmy se vzájemně dopl-

ňovaly při realizaci jednotlivých
staveb, mimo to dále středisko
Dopravy působilo externě i při
realizaci staveb mimo naši společnost. Od léta letošního roku
byly jednotlivé pracovní čety
stavebních dělníků a montérů doplněny o konkrétní stroje
včetně obsluhy. Každá četa je
tak dnes plně soběstačná k výkonu stavební činnosti, navíc
byly čety dovybaveny moderní pomocnou technikou k realizaci vodohospodářských děl.
Tato skutečnost rozhodně prospěla k soudržnosti pracovních týmů a také k navýšení

jejich výkonů. „Zavedeny byly
nově měsíční prémiové přísliby,
které motivují jednotlivé čety
k urychlení realizace díla při
zachování požadované kvality
a dodržování BOZP. Celý proces samozřejmě potřebuje svůj
čas, ale již první měsíce ukázaly, že je to cesta správným
směrem“, řekl výkonný ředitel
společnosti Martin Žagan.
Nezapomněli jsme ani na posouzení stavu vlastního strojového
parku. I ten prošel plánovanou
změnou. Zakoupeny byly potřebné moderní stroje. Pochlubit se nyní můžeme vlastním
16 tunovým kolovým bagrem
Takeuchi TB1160W a šestikolovou Tatrou T815 Phoenix. Oba
tyto stroje se obratem úspěšně
zapojily do naší stavební výroby.
Rovněž byla zakoupena reverzní
vibrační deska BOMAG pro hutnění ve výkopech. V současné
době plánujeme již další výměnu stávajících bagrů a nahrazení
novými modernějšími stroji.
Pevně věříme, že všechny tyto
změny jsou a budou našimi
zaměstnanci vnímány pozitivně a zároveň budou dobrou
reklamou pro posílení značky
VHS stavby.
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Jaromír Petrlík:
Nic neslibuji, rovnou jednám
Jak se říká, dáme ruku do ohně za to, že právě náš tým táhne za jeden
provaz. Dobře víme, že to pomáhá všem v růstu, ve zdokonalování se
a v týmovosti. Je to jako štafeta. Záleží na každém jedinci, aby byl výsledek dokonalý. Všichni dostávají také stejné šance dále profesně růst.
Stačí snaha, aktivita a zkušenosti nabrané na projektech. Své o tom ví
náš kolega Jaromír Petrlík, vedoucí střediska Vysočina, kterého jsme
vyzpovídali nedávno.
Jak dlouho ve společnosti pracujete?
Celkově to bude již dva a tři čtvrtě roku.
Na jaké pozici jste začínal?
Začínal jsem úplně odspodu stavební hierarchie
a to jako technický přípravář.
A na jaké pozici působíte v současné chvíli?
V současné době zastávám pozici hlavního stavbyvedoucího střediska Vysočina.
Co byste vzkázal svým kolegům, kteří se brání
kariérně růst?
Aby se nebáli: rozhodovat, říct ne a vůbec, ozvat
se, když není podle jejich představ. Jen tak bu-

dou spokojení nejen v práci, ale i v osobním životě. Já sám nic neslibuji, rovnou jednám. Šetří
to čas i peníze.
Jak byste se charakterizoval třemi slovy?
Jsem podnikavý, hyperaktivní nadšenec.
Jak trávíte svůj volný čas?
Momentálně mám volného času opravdu málo,
ale když se naskytne možnost, tak rád cestuji,
kutím nebo se věnuji rodině. Obecně, neustále
vyhledávám nějakou činnost.

Znáte svého kolegu dobře?
Pokud si nejste jisti, čtěte dál.
Zima nebo léto?
Léto.
Sladké nebo slané?
Slané.
Auto nebo kolo?
Jednoznačně auto, kolo jen v případě nouze.
Víno nebo pivo?
Nepohrdnu ani jedním.
Televize nebo kniha?
Bez obojího se obejdu, ale raději televizi.
Horor nebo román?
Nejsem fanouškem ani hororu ani románu,
ale když není zbytí radši horor.
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Máme v týmu další posilu. Náš modro bílý
strojový a vozový park se dále rozrůstá.
Rok plný změn má za sebou i náš vlastní strojový a vozový park. Nově
nakoupená těžká technika nám i ostatním zhotovitelům výrazně pomáhá na stavbách.
Ve druhé polovině letošního roku
jsme zakoupili nový kolový bagr
značky Takeuchi TB1160W. Tento
silák na kolovém podvozku váží
celkem 16 tun. V teple se dlouho
neohřál, podílel se již na výstavbě
dálnice D1 v úseku Jihlava – Beranov. Tým kolegů si ho chválí i pro
jeho moderní vybavení kabiny,
které přináší maximální komfort
posádky. Na začátku podzimu
byl nasazen na další náročné stavební práce v Záhoří.
Vozový park posílila také nová
šestikolová TATRA PHOENIX
splňující emisní normu Euro6,
na kterou je v dnešní době

kladen velký důraz. Vozidlo
bylo dle požadavku lakováno
do firemních barev, tedy bílá
a modrá. Slouží pro navážení
materiálu do těžkého a náročného terénu. Jeho interiér je
moderně vybaven pro maximální pohodlí řidiče. Nový systém pak hlídá váhu naloženého
materiálu tak, aby nedocházelo
k přetěžování vozu. A i tento
pomocník má plné ruce práce.
V současné chvíli je nasazen
na vyvážení skládky D1 Větrný
Jeníkov – Humpolec.
Naše společnost VHS stavby je
držitelem koncesní listiny a je

plně oprávněna k zápůjčkám
nákladních vozů, strojů i drobné techniky. I ta byla v letošním roce obnovena. Zakoupili jsme nové vibrační desky,
bourací kladiva i kalová čerpadla, které usnadňují na stavbách práci a dokáží uspokojit
nejnáročnější požadavky ve
velkých projektech.
Pokud se budete chtít o našem
vozovém parku i mechanizaci
a jejich zápůjčkách dozvědět
více, je vám plně k dispozici náš
kolega Marcel Bureš, vedoucí
střediska Doprava. Kontakt získáte na www.vhsstavby.cz.

VHS STAVBY MAGAZÍN

05

Naše projekty
nemají hranice
Nebojíme se říkat, že to s vodou umíme. Díky dlouholetým zkušenostem v oboru vodohospodářských staveb jsme se stali garantem kvality i komplexnosti prováděných zakázek. Projekty řídíme z našich dvou
středisek, Středisko Vysočina a Středisko Sever. Úspěšně tak dokážeme
pokrýt stavební činnost po celé republice. Naše projekty nemají hranice
a to i díky našim zaměstnancům.
Díky, týme!
Středisko
Sever

Středisko
Vysočina

V modře označených krajích má VHS stavby své projekty

06

VHS STAVBY MAGAZÍN

Jihomoravský kraj
Pohořelice
Naše projekty chrání rizikové
oblasti před stoletou vodou

né zahájit co nejdříve. Projekt pod křídly VHS stavby probíhá téměř rok. Nyní se již dokončují práce
na fasádě a jejím dřevěním obložení ze sibiřského
modřínu. Finalizují se také asfaltové povrchy a zahájeny budou úklidové práce pro předání stavby.

Výstavba protipovodňových opatření ve městě
Pohořelice výrazně zvýší ochranu zastavěného
území, a to včetně rozvíjejících se průmyslových
zón, proti stoleté vodě. V rámci projektu vyrostly
hráze, zídky a průlehy. Ty budou odvádět vodu
do řeky Jihlavy. V současné chvíli zde probíhají
poslední terénní úpravy jako je například sečení
trávy. V tomto měsíci bude probíhat již zkušební
montáž mobilního hrazení včetně zaškolení obsluhy. Zakázka tak bude dokončena ještě letos,
tj. od 4 měsíce dříve než byl původní plán.

Liberecký kraj
Nudvojovice
Výstavba úpravny vody zajistí
lidem v oblasti kvalitnější vodu
I na severu Čech se potýkají s problémy kvality
pitné vody. V roce 2017 došlo naposledy k poškození hlavního zdroje pitné vody v Dolánkách a to
silným zákalem. Ten vzniká v období silných dešťů
a při povodních. Po odstavení Dolánek bylo rozhodnuto, že je nutné zahájit rekonstrukci úpravny
vody v obci Nudvojovice, která tak převzala funkci
hlavního místa pro zásobování celé oblasti pitnou
vodou. Stavební práce na úpravně vody bylo nut-

Krásné vánoční svátky
a šťastný nový rok
přeje tým VHS stavby

… S VODOU TO UMÍME!
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LinkedIn je konference,
kde je nejdůležitější přestávka
Ano, mluvíme tady o konferenci a je jedno na jaké téma. A na konferenci
je vždy nejdůležitější přestávka, tedy čas, kdy spolu lidé mluví, navazují
kontakty, vyměňují si vizitky. A právě tohle můžeme dělat každý den
i v online prostředí. Právě na síti LinkedIn.

A my tam jsme! Jsme úspěšní, rosteme, máme skvělý tým
a zázemí firmy, chceme být vidět, a hlavně se chceme se svojí
prací pochlubit ostatním. Je to
jedna z několika komunikačních cest, dobrá pro profesní
růst. Každého, kdo na trhu něco
znamená, zde s největší pravděpodobností najdete.
Zkuste se i vy na této sociální
síti ukázat. Sdílejte, komentuje a doporučujte. Pomůžete
tím celému pracovnímu týmu.
Bude se o vás i o firmě více
vědět a stoupne hodnota na
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Víte, že:
1,5 miliónů lidí v ČR je na sociální síti LinkedIn?
každá úspěšná firma by měla být na LinkedIn?
se na této sociální síti mluví jako na pracovní poradě?
i tady prodává fotka?
LinkedIn je aktivnější v oblasti HR než např. Jobs.cz?
LinkedIn umí česky?
LinkedIn není jen pro ty, co hledají práci?
pracovním i profesním trhu
oběma stranám. A to je přece výzva pro každého z nás!
Těšíme se tedy na viděnou na
www.linkedin.com . Na profil VHS stavby se jednoduše

dostanete i přes naše firemní
webové stránky.

