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...s vodou to umíme!

Staráme se i o rybníky
Marek Štěpnička, nový vítr v týmu

02/2021

Vážené kolegyně, kolegové a spolupracovníci,
blíží se konec června 2021 a to je vždy čas, kdy my „finančníci“
finišujeme společně s auditory na dokončení účetního auditu
předešlého hospodářského roku. Přes všechna ta čísla,
ukazatele, inventury, směrnice, daně a zůstatky na všech
možných účtech, ať chceme či nechceme, je dobré se zamyslet
a připomenout si některé zásadní a zlomové změny i složitá
rozhodnutí, které museli v tomto období akcionáři společně s
managementem učinit.
Byly to především zásahy, které byly vyvolány několikaletým
sledováním výsledků jednotlivých částí společnosti. Jsou to
změny, které nejsou a ani nebudou nikdy v žádných účetních
knihách zaznamenány či evidovány. Myslím si, že není na
škodu si pár zásadních změn zde připomenout, abychom si
mohli uvědomit, že hospodářský rok 2020-21 byl pro nás a pro
celou společnost opravdu ve spoustě věcech výjimečný a
dovolím si říci i zlomový.
Všem přeji hlavě hodně zdraví a samozřejmě nám všem přeji v
cestovatelsky složité covidové době hezkou dovolenou.

Ing. Petr Myška
VHS stavby a. s.
Člen představenstva

Nejdůležitější změny letošního roku
V lednu letošního roku jsme investovali 3 milióny korun do nových reprezentativních
kancelářských a jednacích prostor.
Od 1. dubna 2021 jsme po 22 letech přesunuli hlavní sídlo společnosti z Jihlavy právě do
Liberce.
Bylo zrušeno výrobní středisko v Jihlavě. Důvodem byly dlouhodobě špatné hospodářské
výsledky, které byly zátěží pro celou společnost VHS stavby a. s.
Nastartován byl proces zefektivnění pracovních postupů činností s vizí stát se ve svém oboru
vodohospodářských staveb silně specializovanou projektově-inženýrsky řízenou společností s
cílem být „top“ ve svém oboru v ČR.
V oblasti lidských zdrojů došlo k významným změnám. Jednou z nich je odchod Miroslava
Lehkého do důchodu. Tímto mu znovu děkujeme za jeho přínos a dlouholetou práci ve
společnosti.
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Staráme se i o rybníky
Říká se, že vodu zadrží nejlépe pestrá a zdravá krajina. Máme ji kolem sebe?
Děláme pro to opravdu maximum? To jsou otázky, nad kterými jsme se zamýšleli
již vícekrát. A to nejen při projektech jako byla rekonstrukce rybníka Bahňák u
Grešlova Mýta. Zadržování vody v krajině by mělo fungovat jako prevence.
Prevence před povodněmi a dlouhodobým suchem. Zapomínat ale nesmíme na
pravidelnou a dlouhodobou péči. Tak se pojďme podívat, co vše to obnáší.
Aby dokázal rybník v přírodě
sehrát několik velmi důležitých
rolí na jedničku, musí být na to
připravený. Přesněji řečeno, je
třeba ho udržovat v dobrém
technickém stavu. Nevhodné
hospodaření na zemědělských
plochách, plošné kácení lesních
porostů i chybně řešené tvary
říčních koryt mají negativní vliv na
funkce rybníků. Jejich dna jsou
zanášena sedimenty.
Ty snižují retenční schopnost. Jejich odstranění je pak velmi pracné a tím i finančně náročné.
Stejně na tom byl rybník Bahňák. I ten měl na svém dnu sediment, bahno a nebyl tak schopen již
zadržovat vodu v krajině. Náš tým VHS stavby zde pracoval od loňské zimy. Kompletně jsme
sediment odtěžili, demontovali jsme výpustě a uvedli jsme rybník do provozuschopného stavu.
Náklady na tuto rekonstrukci se dostaly na více než 2,5 miliónů korun. Rybník a jeho okolí navíc
plní i funkci estetickou. Vodní plocha a její okolí je nádherně upraveno. Řekněte sami, není to
krásný pohled.
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Marek Štěpnička: Rutina je nuda, nové
poznatky jsou obohacující
Minulý rok byl rokem změn. Týkaly se i pracovního týmu. Na pozici finančně
personálního ředitele nastoupil zkušený kolega Marek Štěpnička. V minulosti
působil Marek v jiných odvětvích. Našeho oboru se zatím dotkl jen okrajově. A tak
tuto pozici přijal jako novou výzvu!
Marku, řekněte nám, co Vás vedlo ke změně v pracovním
životě?
V týmu VHS stavby působím od září minulého roku. Práci jsem v
minulosti příliš nestřídal. Po studiích ekonomiky na VŠ v Praze
jsem pracoval v auditorské společnosti KPMG. Po téměř 20 letech
jsem na několik málo let udělal změnu a přijal pracovní nabídku do
rozjeté firmy rodinného charakteru v nábytkářském průmyslu. Po
tuto dobu jsem působil především na Vysočině, kde měla firma
sídlo. Ale skloubit rodinný život, děti i koníčky nebylo jednoduché. A
tak přišel čas na další změnu. A jsem tu.
Je pro Vás vodohospodářský obor něčí výjimečným?
Je to výzva a já mám výzvy a nové možnosti poznávání rád. Někdo
by řekl, čísla jsou pořád jen čísla, ale není to tak. Vodohospodářský
obor, nebo celkově stavebnictví je i z pohledu finančních čísel jiný svět. Ale nabyté zkušenosti z
předchozích zaměstnání, jak z pohledu celkového rozhledu, tak z pohledu manažerského jako
např. umět se rozhodnout a přijmout za to odpovědnost ve VHS zcela jistě zúročím. To ostatní se
naučím, a to především díky kolegům, kteří vedou naše stavební projekty.
Jak velkému týmu kolegů nyní velíte?
Vedu finanční a personální oddělení a je to dnes celkem 5 kolegyň a já.
Jaký jste šéf?
To je především otázka na mé kolegyně. Ale popsal bych se jako klidný typ člověka.
Samozřejmě, jako každý, dokážu explodovat. Ale tuhle hranici mám nastavenu opravdu vysoko.
Nejsem asi přehnaně empatický, ale když cítím problém nebo vidím, že se něco asi děje, snažím
se kolegy vyslechnout. Vždy má všechno nějaké řešení a není problém se domluvit. Snažím se
motivovat ostatní vlastní prací a zkušenostmi, o které se rád podělím. Jsem otevřený nápadům
ostatních a nevadí mi konstruktivní kritika.
Čeho si na lidech nejvíce oceníte?
Oceňuji ty, kteří se nebojí říci svůj názor. Naopak přehnané sebevědomí, navíc nepodložené
výkony, je něco, co se mi vůbec nelíbí. Mám rád aktivní lidi se smyslem pro humor, týmovost a
zájem o něco víc, než jen to, co máme povinnost udělat. A to nemyslím jen v pracovním životě,
ale i v osobním. Každý by měl mít své plány a cíle, které ho ženou dále. Tím mým je určitá touha
poznávat další lidi, místa, věci či činnosti. Proto také očekávám od kolegů podobný přístup např.
při řešení nových úkolů.
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Jak vlastně vypadá Váš běžný pracovní den?
Každý den je úplně jiný. Ve skoro uplynulém roce
mého působení se priority a úkoly měnily dle potřeby
a to hlavně v souvislosti s přesunem sídla naší
společnosti do Liberce i utlumení střediska Jihlava.
Takže kromě přebírání běžné agendy po Mirkovi
Lehkém a Kláře Bačkovské byly na pořadu
personální záležitosti, prodej majetku, finanční
reporting, audity a třeba také role závozníka. Když je
třeba, sednu do dodávky a jedu do Jihlavy např. pro
šanony k archivaci. Ale právě úkoly neperiodického
rázu, jsou tím, co mě baví.
Nosíte si práci i domů? A co děláte ve volném
čase?
Snažím si práci domů nenosit, raději zůstanu déle v
našich nových kancelářích. Samozřejmě pokud je
třeba, pracuji i doma a to hlavně v brzkých ranních
hodinách. Nyní v období změn, to není až zas tak
neobvyklé.
Každý víkend se s rodinou snažíme poznávat nová
místa, zkusit nové aktivity. Máme i pejska, kterému
se společně věnujeme. Z pohledu sportu jsem
taková liberecká klasika – kolo, běžky, sjezdovky…
Sportuji s rodinou, s kamarády nebo i sám.

A co nám Marek na sebe prozradil?
Čtěte pozorně!
Snílek nebo realista? Realista
Společenský nebo samotářský? Více
společenský
Impulsivní nebo klidný? Klidný
Zima nebo léto? Léto
Pivo nebo víno? Víno
Hory nebo moře? Hory

Zastaralá úpravna vody Vrutice bude
v novém
Od loňského podzimu pracujeme na Litoměřicku
na rozsáhlé rekonstrukci místní úpravny vody. Ta
zásobuje několik obcí a to Vrutici, Křešice,
Polepy a Svařenice. Tato úpravna vody z roku
1985 je součástí skupinového vodovodu
Litoměřice, kde zdrojem surové vody jsou tři vrty,
které se nachází nedaleko. V průběhu
rekonstrukce dojde ke kompletní výměně
ocelového potrubí, bude vyměněna technologie s
povýšením úpravy vody na dvoustupňový proces.
Tím dojde ke zkapacitnění celkového výkonu. Investorem je Severočeská vodárenská
společnost. Cena tohoto díla je téměř 149 miliónů korun bez DPH. Práce zde budou probíhat do
října příštího roku a to za provozu úpravny vody.
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Spotřeba vody a sucho snižovaly
vydatnost úpravny vody Vlastislav
Díky několika po sobě jdoucím suchým létům
výrazně klesla vydatnost místní úpravny vody
Vlastislav, která je zdrojem pitné vody v této
oblasti. Aby místní obyvatelé nezůstali bez
vody, začala se úpravna vody opravovat.
Součástí prací byla stavba zcela nové čerpací
stanice, která je založena 6 metrů pod
terénem. Rekonstrukcí prošly i kalové laguny.
Princip technologie úpravy vody na pískových
filtrech zůstal zachován a všechny filtry jsou
zprovozněny. Projekt byl po dokončení
kompletačních prací předán do rukou
investora.
Úpravna vody Vlastislav ze 70. let je součástí
vodovodu Třebívlice – Lovosice. Investorem
rekonstrukce za 72 miliónů korun bez DPH je
Severočeská vodárenská společnost.

Do vodohospodářské infrastruktury se
investuje ve velkém i na Lounsku
V obci Holedeč jsme se podíleli na dokončení rozsáhlé rekonstrukce úpravny pitné vody z roku
1933. Ta zásobuje více jak 5 000 obyvatel z regionu. Veškeré práce probíhaly za plného provozu.
I proto byl projekt z pohledu koordinace a logistiky náročný. Vystavěla se zcela nová budova pro
technologické ocelové nádrže a pro další zařízení procesu aerace a flokulace pro vyšší kvalitu
upravované vody. Rekonstrukcí prošly také kalové laguny, akumulační nádrže a vyměnilo se
kompletně i přítokové potrubí a armatury v prostoru objektu úpravny. Náklady na celkovou
rekonstrukci se vyšplhaly na více než 127 miliónů korun bez DPH.
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Čistírna odpadních vod na Blansku
je dokončena
Rájec-Jestřebí je označováno za vstupní bránu do Moravského krasu. Nyní se již
může pyšnit i nově dokončenou modernizací čistírny odpadních vod. Technický
stav této čistírny z 90. let i její kapacity již byly nevyhovující. Náš tým na tomto
projektu pracoval v plném nasazení od března 2019.
Rájec-Jestřebí je malé město,
která čítá 3 700 obyvatel.
Doposud
používala
místní
čistírna
odpadních
vod
zastaralou technologii čištění
vody. To se nyní změnilo. Vyrostl
zde zcela nový objekt provozu
ČOV. Modernizací prošla i
technologie. Díky ní se zlepší
čistění a dokáže se zpracovat až
trojnásobek původního množství
vody. Nová moderní technologie
nyní
umožní
i
využití
čistírenských kalů. Díky kyslíku
se okysličené kaly budou
využívat na polích jako hnojivo.
Investorem bylo město RájecJestřebí
a
náklady
na
modernizaci byly 92 miliónů
korun bez DPH.

Okénko zajímavostí
80% odpadních vod ve světě je vypouštěno do
životního prostředí bez jakéhokoli čištění
Více než 3,5 miliardy lidí nemá bezpečný
přístup ke zdrojům pitné vody
Ve světě je vyčištěno jen 20% vody
V ČR vyčistíme až 80% vody
ČR má 2 731 čistíren odpadních vod
Nejvíce, a to 525, je ve Středočeském kraji
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Mirku děkujeme!
V rámci červnového jednání představenstva
společnosti jsme ještě jednou osobně poděkovali a
popřáli jen to nejlepší v důchodovém čase
dlouholeté ikoně naší společnosti, Mirkovi Lehkému.
Po celou dobu jeho působení byl pro náš tým velkou
oporou a my mu za to moc děkujeme!

Do našeho týmu VHS stavby stále
hledáme nové posily. Pokud i Vy
plánujete změnu v profesním životě,
pak je ten správný čas.
Hledáme stavbyvedoucí, přípraváře i
projektové
manažery.
Kompletní
přehled volných pracovních nabídek
najdete
na
našich
webových
stránkách www.vhsstavby.cz nebo v
síti LinkedIn. Tak se k nám připojte.

Naše projekty jsou z pohledu
užitečnosti velmi významné, ale
mnohdy nejsou vidět, jsou v zemi
nebo jejich důležitá část jako je vodní
potrubí. Tak jsme do pořádné výšky
vyzdvihli alespoň naši značku VHS
STAVBY. A tak naše nové liberecké
sídlo již nepřehlédnete.

Podpořili jsme nadějné mladé sportovce a letošní
Velkou cenu Liberce 2021. Kvalifikační plavecký
závod na Olympiádu v Tokiu se uskutečnil v
Libereckém plaveckém stadionu začátkem června.

Našim kolegům přejeme
vše nejlepší!
Narozeniny tentokrát oslavili nebo oslaví:
Hana Bartošová, Markéta Janovská, Zuzana
Klausová, Tomáš Pilný, Jaroslav Bahník,
Martina Vápeníková, Dana Němcová, Kamila
Sedláková a Vítězslav Štumpf. Gratulujeme!
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