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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
obchodní partneři,
pomalu se blíží závěr kalendářního roku. Tyto měsíce jsou ve znamení
dokončení několika našich staveb. Jmenujme alespoň některé z nich,
Veřovice – kanalizace

a

ČOV,

Záhoří – výstavba

kanalizace

a

ČOV,

Rájec-Jestřebí – modernizace a intenzifikace ČOV, Jizerní Vtelno – výstavba
kanalizace

a

ČOV,

Liberec – Vaňurova – rekonstrukce

kanalizace

a vodovodu. Nutno přiznat, že velký počet a náročnost dokončovaných
staveb ovlivnily zvýšené nasazení všech zaměstnanců, zejména pak těch,
kteří tyto stavby řídili a dovedli do zdárného konce. Patří jim proto velký
dík za jejich práci a trpělivost.
Současně je třeba ale koncentrovat úsilí na aktuálně
zahájené zakázky. Ve středisku Vysočina se jedná
o projekt Velká Bíteš – Rekonstrukce ulic Nová čtvrť
a ve středisku Sever se jedná o zakázku Vrutice,
ÚV – rekonstrukce.
Prioritou

na

následující

období

zůstává

kvalita

prováděných staveb, dodržování plnění harmonogramů
prací s důrazem na bezpečnost práce a udržení či
zvýšení efektivnosti řízení stavebních zakázek.
Bohužel nás opětovně dostihla opatření spojená
s výskytem nemoci COVID-19. Nezbývá tedy, než
se chovat obezřetněji, jak uvnitř společnosti, tak ve
veřejném životě, aby případné následky neměly vliv na
termíny dokončovaných zakázek.
Přeji vám všem pro poslední týdny v tomto roce
více klidu a hodně sil v pracovním i soukromém
životě. Věřím, že další rok bude pro nás všechny více
optimističtější.

Michal Maděra
VHS stavby a. s.
výrobně-technický ředitel
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Ondřej Beneš:

Na lidech oceňuji hlavně jejich důslednost
Řídit projekty včetně lidí je velká zodpovědnost a zároveň výzva, to
jsou slova Ondřeje Beneše, který v týmu VHS stavby působí již 4 roky.
Nyní jako hlavní stavbyvedoucí střediska Sever. A neměnil by! Je rád,
že může být jeho součástí.
dešlém oboru pozemní stavby
a zabýval se odstínem růžové
barvy pro mramorové obklady do nového bytového domu,
který jsme stavěli, bylo to chvílemi velmi náročné (smích).
A co ženy ve vašem životě?
Jsem šťastně ženatý a se ženou se staráme o dvě malé
děti. Rodina mi vyplňuje většinu volného času.
Ondřeji, řekněte nám, co vše
máte na starosti?
Do mé pracovní činnosti spadá kompletní řízení staveb, a to
jak to papírové, tedy projektové, tak i řízení lidí v realizačním
týmu. Komunikuji s investory,
projektanty a samotným stavebním týmem.
Takže na přípravě projektu se
nepodílíte?
Ano, podílím. Má práce má dvě
fáze, část předvýrobní přípravy
a část realizace. Každý projekt
se musí rozeběhnout, vysoutěžit
s dodavateli vše potřebné jako
je materiál, speciální stavební
práce, případně techniku apod.
A pak už se zabývám dohledem
nad samotnou realizací.
Pracujete tedy více v kanceláři nebo v terénu?
Je to tak půl na půl. A práci
v terénu mám raději.

Co na své práci milujete?
Asi právě tu různorodost. Jsem
aktivní, nedokážu jen tak sedět,
musí se prostě pořád něco dít.
Jste dobrým šéfem týmu?
Tak to by měl posoudit asi můj
tým, ale oceňuji na lidech především jejich důslednost, týmovost, a to, že dokážou komunikovat za každé situace.
Máte v týmu ženy?
Ano, máme technické přípravářky. Na stavby chodí i ženy
jako stavební dozor.
Berete ženy v práci rovnocenně?
Ano, samozřejmě se snažím
toto nerozlišovat. I když musím
přiznat, že někdy je to úsměvné, pozorovat ženy, jak se na
věci dívají úplně jinak, mnohdy
jsou nerozhodné a řeší spíše
estetické detaily nežli ty provozní. Když jsem působil v pře-

Máte volný čas pro sebe?
Ale ano, mám. Jak jsem řekl,
jsem aktivní, ani odpočinek
neproležím u televize. Rád se
hýbu a k pohybu vedu i své
děti. Ale pokud bych měl ještě
více času, vrátil bych se třeba
více k rybaření, myslivosti a veteránům. Což bohužel poslední
dobou nestíhám.

Co jste o Ondřejovi
možná nevěděli.
 ři studiích byl biatlonista
P
Má rád zimu více než léto
Čte literaturu faktu
Na dovolenou pojede
spíš na hory
Přednost dává pivu před
vínem
Je přísný na ostatní jako
sám na sebe
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Úpravna vody v Bílém
Potoce příjemně zapadá
do rázu zdejší krajiny
Kompletní rekonstrukcí prošla úpravna vody v Bílém Potoce. Je jedním
ze dvou hlavních zdrojů vody ve Frýdlantském výběžku. Pitnou vodu
zajišťuje již pro více jak deset tisíc obyvatel. Zhotovitelem díla byl právě
náš tým VHS stavby a výsledek chvílemi až bere dech. Kromě toho,
že nová úpravna vody využívá novou moderní technologií, zapadá
do rázu zdejší krajiny Jizerských hor. Což oceňují především místní
obyvatelé i ochránci přírody.
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Doba jde stále dopředu, zvyšují
se nároky na vše, co potřebujeme k našemu žití. Ne jinak je
tomu i ve vodohospodářském
oboru. Pokud se rozhodne o tak
rozsáhlé investici, jako jsou rekonstrukce úpraven vody, cílem
je vždy výrazně zvýšit její kvalitu i navýšit kapacitu úpravny.
A v Bílém Potoce to bylo stejně. Zhoršovala se jakost surové
vody a technologický stav zařízení ze sedmdesátých let byl již
nevyhovující.
Stavební práce našeho týmu
jsme na tomto projektu odstartovali v červenci 2017. Výraznou
proměnou prošla technologická
linka i objekty v areálu úpravny.
Kapacitně byl rozšířen i vodo-

jem Libverda. Součástí rozsáhlé
investice byly úpravy na odběrných objektech Smědá a Hájený Potok. „Tak významné projekty nás vždy těší a posouvají
dál. Tento region tuto investici
určitě potřeboval, neboť právě
úpravna vody je jeho dominantním zdrojem pitné vody. Důležitou stavbou je úpravna rovněž
v návaznosti na intenzivně diskutovanou problematiku sucha
a rozšíření těžby v polském dolu
Turów.“ řekl Martin Žagan, výkonný ředitel VHS stavby a. s.
Veškeré práce probíhaly podle plánu a dokončeny byly na
konci roku 2018. Bez komplikací
proběhl i povinný roční zkušební provoz. Ladila se nová tech-

nologie a hledaly se optimální
parametry provozu. Od letošního února je nová úpravna vody
Bílý Potok v trvalém řádném
provozu. „Nová technologie je
účinná a i po letošních červnových deštích jsme se přesvědčili, že problém se zákalem vody
v Hejnicích a Raspenavě jsme
připraveni řešit. Dokážeme lidem dodávat kvalitní pitnou
vodu“, dodal Petr Olyšar, ředitel
Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. Doplnil, že projekt byl
financován z části i z Operačního programu Životního prostředí, z části z Fondu ochrany vod
pro Liberecký kraj. Celkové náklady se dostaly na více než 214
miliónů korun.
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Vodohospodářské projekty
jsou stále více a více potřebné
a všem nám usnadňují žití
Pár měsíců uteklo, situace se však na našem trhu, ani v zahraničí výrazně
nezlepšila a koronavirová pandemie stále zasahuje do našich životů.
Přesto stavební práce na našich projektech zatím pokračují podle plánu.

V obci Jizerní Vtelno mají novou čistírnu odpadních vod
V regionu Mladoboleslavska
jsme před několika málo dny
předali v předstihu dokončenou dvojlinkovou mechanicko-biologickou čistírnu od-
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padních vod s kapacitou 600
EO. V obci se rovněž vystavěla
splašková kanalizace v délce
3,95 km s příslušnými přípojkami. Investice za 66 miliónů ko-

run již byla nutná s ohledem na
nedostačující kapacitu. Projekt
byl financovaný Ministerstvem
zemědělství ČR a Středočeským krajem.

V městské části Praha 5
mají modernizovaný
vodovod a novou kanalizaci
Letošní jaro odstartovala I. etapa prací na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici Klikatá. Práce probíhají za částečné uzavírky oblasti.
V minulých dnech proběhla pokládka asfaltových vrstev. Pokračovat se budou další etapou
v přilehlých ulicích.

Mnoho míst se neobejde bez
protipovodňových opatření.
Stejné to je v pražské čtvrti Karlín
Stavební práce na protipovodňových opatřeních na stokové síti v oblasti Karlína začaly na
jaře loňského roku.
V těchto dnech proběhlo vyzdívání čedičovým
obkladem a kanalizačními cihlami od spojné
komory SK1 k napojení na stávající kanalizaci
v ulici Rohanské nábřeží. Práci ztěžovala místa,
kde se křížilo hodně stávajících sítí, jako jsou parovod, optika, elektrické vedení a plyn. Vše ale
proběhlo bez komplikací a bez přerušení. Poté
se prostor zasypával a pracovat se bude na dokončovacích pracích, jako jsou asfaltové povrchy, obrubníky.
Od listopadu se tak již zprovozní stávající příjezd do kancelářského objektu. Kompletně
bude tento projekt za bezmála 155 miliónů korun chránit v budoucnu novou moderní obytnou zónu proti velké vodě.

Úpravnu vody Vrutice čeká
rozsáhlá rekonstrukce
Práce jsme zahájili začátkem října i na Litoměřicku.
Náš tým ve sdružení se společností SMP CZ a. s.
čeká rozsáhlá rekonstrukce úpravny vody Vrutice
z roku 1985. Ta je součástí skupinového vodovodu
Litoměřice, kde zdrojem surové vody jsou tři vrty.
Modernizovat se bude zastaralá technologie včetně
obnovy veškerého ocelového potrubí a armatur. Doplněn bude i systém řízení a monitorování technologických procesů. Práce budou probíhat za plného
provozu do října roku 2022. Finanční náklady jsou
odhadnuty na téměř 149 miliónů korun (bez DPH).

Novou čistírnou odpadních vod
se bude pyšnit i obec Příšovice
Na severu Čech se mohou těšit na provoz nové
ČOV. Kapacita této čistírny bude 1 400 připojených obyvatel. I zde byl hlavním důvodem rozsáhlé rekonstrukce nevyhovující technický stav
stávající čistírny z roku 1985. Nestačila již ani její
kapacita. Po dokončení posledních prací v areálu
čistírny bude zahájen roční zkušební provoz.
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Vodojem
v Ohrazenicích
se pyšní titulem!
V architektonické soutěži o Cenu Karla Hubáčka – Stavba roku 2020 Libereckého kraje bojoval
o titul i unikátní projekt věžový vodojem v Ohrazenicích u Turnova, jehož jsme zhotovitelem.
V seznamu téměř padesáti přihlášených staveb,
rozdělených do dvou kategorií, rekonstrukce a novostavby, právě v té druhé jmenované postoupila
stavba vodojemu do devítičlenného finále. Mezi
nejlepší tři se však vodojem již nedostal.
Naopak, v anketě Cena veřejnosti, stavba vodojemu získala mezi všemi přihlášenými stavbami
skvělé 2. místo. A to svědčí o tom, že i v této
nelehké době se dokážeme rozhlédnout kolem
sebe, vnímat okolí, změny v něm a ocenit snahu
a práci druhých.
Vítězem soutěže se stala opravdu úžasná stavba – sídlo sklářů společnosti Lasvit v Novém Boru!
Gratulujeme vítězi a vám, kteří jste hlasovali pro
náš vodojem, děkujeme!

V našich životech
není jen voda!
Jsme vodohospodáři tělem i duší, ale dokážeme
podpořit i jiné pro společnost důležité aktivity. Sport i kulturu. I v další sezóně budeme jako
partneři dále stát při libereckém hokejovém týmu
Bílí Tygři a pomocnou ruku jsme rovněž podali
i ZOO Liberec. Při vstupu do zahrady si můžete
všimnout nádherného stromu biodiverzity a jeho
svítících křišťálových listů. Již dva z nich patří
právě nám, značce VHS stavby.

I tentokrát gratulujeme
našim milým kolegyním
a kolegům!
Narozeniny v posledních měsících a týdnech
oslavili Žagan Martin, Frühauf Radomír,
Borovička Martin, Palát Miroslav, Šanca Vít,
Pečenka Martin, Kopecká Markéta, Bureš
Marcel, Janovská Markéta, Králová Gabriela,
Jirsáková Karolína, Mitruška Milan, Doubek
Vlastimil.
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