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Velká Bíteš - Rekonstrukce ulic Nová čtvrť
Tomáš Pavlů: Rád lítám ve výškách!

Vážené kolegyně, vážení kolegové, obchodní
partneři,
opět jsme se dostali do fáze, kdy můžeme
hodnotit uplynulý rok, který nesl spoustu změn. Se
zrušením výrobního střediska Jihlava a s
přesunem sídla společnosti do Liberce bylo
spojeno převedení účtárny a dále vybudování
zcela nového obchodního oddělení. Dnes mohu s
klidem říci, že oba tyto úseky jsou zcela stabilní
součástí fungujícího týmu.
Konec tohoto roku přináší i změnu akcionářské
struktury. O jaké změny v představenstvu jde, se
dočtete na následující straně.
Rok 2021 lze tedy hodnotit jako rok plný změn,
které ale vedly k dalšímu rozvoji firmy. Je třeba
připomenout, že základním kamenem v době těchto změn byl tým, který byl dříve označován jako
středisko SEVER, pod vedením kolegů Radomíra Frühaufa a Lukáše Pešty. Jsem velmi rád, že můžeme
dále rozvíjet naši společnost na zkušenostech celého kolektivu okolo těchto klíčových kolegů.
Nyní už budeme vyhlížet další stavební sezónu, na kterou, pevně věřím, budeme připraveni v plné síle a
s velkým odhodláním. Před tím nás však všechny čeká čas Vánoc a s nimi spojený zasloužený
odpočinek. Chtěl bych vám všem touto cestou poděkovat za spolupráci v uplynulém roce, který nebyl
jednoduchý, ale ukázal odhodlání vás všech provádět práci tak, abychom byli i nadále spolehlivým
partnerem pro naše zákazníky.
Na závěr mi dovolte popřát Vám i Vašim rodinám klidné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do
nového roku.

Ing. Michal Maděra
VHS stavby a. s.
výkonný ředitel
člen představenstva
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Upevňujeme pozici na trhu
Jak jste mnozí již zaznamenali, u naší společnosti VHS stavby a.s. došlo ke změně
akcionářské struktury. Počínaje dnem 12.10.2021 došlo k majetkovému propojení
společností Čermák a Hrachovec a.s. a VHS stavby a.s.
Hlavním důvodem propojení těchto dvou společností je
upevnění pozice na trhu vodohospodářských staveb.
Synergie těchto významných společností na trhu
přináší nové možnosti pro koncové klienty. Jedná se
zejména
o
zužitkování
zkušeností
obou
zainteresovaných
stran,
využití
referencí
z
realizovaných staveb obou společností a tím možnost
uplatnění v širším poli vodohospodářských zakázek.
Společnost Čermák a Hrachovec a.s. realizuje liniové
vodohospodářské stavby, zejména na území města
Prahy. Doménou této společnosti jsou vlastní dělnické
kapacity a s tím spojené strojní vybavení společnosti.
Společnost VHS stavby a.s. je naopak inženýrská
společnost, která se specializuje na složité
technologické celky, jako jsou úpravny vod, vodojemy a

Čermák a Hrachovec a. s.

VHS stavby a. s.

čistírny odpadních vod. Dále významným předmětem realizace jsou rekonstrukce či výstavba
vodovodů a kanalizací.
Jedná se o propojení majetkové nikoli manažerské!
Firma VHS stavby a. s. bude i nadále autonomně řízená společnost vlastním managementem a
pro obě společnosti se tím tak z hlediska řízení nic nemění.
Věříme, že tímto spojením ještě upevníme naši silnou pozici na trhu vodohospodářských staveb a
budeme dále zvyšovat uplatnění naší společnosti v tomto sektoru.

ZMĚNA SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
Další změnou ve společnosti VHS stavby a.s. bude složení představenstva. Od 1.1.2022 se stane
místopředsedou představenstva společnosti Ing. Michal Maděra, který zastává zároveň funkci
výkonného ředitele. Do pozice člena představenstva bude nově jmenován Ing. Marek Štěpnička,
který působí ve společnosti na pozici finančně personálního ředitele. Znamená to dále, že od výše
uvedeného data nebude v představenstvu působit Ing. Martin Žagan. Ve vedení společnosti však
stále zůstává na pozici obchodního ředitele. Za dosavadní 8 leté působení v představenstvu
společnosti Martinovi DĚKUJEME!

VHS STAVBY MAGAZÍN
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Dožilá úpravna vody v obci Brníkov se
dočká modernizace
Úpravna vody z roku 1978, která zásobuje více, jak 10 tisíc místních obyvatel z přilehlých
obcí, prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Hlavním důvodem byla nedostačující účinnost
usazovací nádrže, nedostatečná kapacita kalových lagun i zastaralé technologické řešení.
V současné chvíli probíhají práce na kalových
lagunách. Jedna laguna je odstavena, proběhlo
očištění tlakovou vodou a probíhá vázání výztuže, po
té bude zabedněno a zabetonováno. Práce probíhají
zároveň uvnitř objektu a to demontáže odstavené
technologie. Veškeré práce probíhají za provozu
úpravny, proto je nutné zastřešit filtry, aby i nadále
mohly fungovat.
Pro výstavbu nové usazovací nádrže odstartovaly
také zemní práce a poté nastoupí betonáři.
Přeloženo bylo také trubní vedení, které bránilo v
založení usazovací nádrže. Novou podobu dostane i
provozní část budovy. Zde se čeká na dodání oken a
dveří. Bohužel ale s ohledem na situaci na trhu jsou
dodací lhůty mnohem delší.
Rekonstrukce by měla být dokončena v lednu roku
2024. Veškeré práce jsou dle požadavku investora
prováděny za plného provozu, vyjma nutných
technologických odstávek vody z důvodu připojování
nových technologických rozvodů. Tyto odstávky jsou
však vždy předem plánované a to na max. 12 hodin.
Náklady jsou odhadovány na 244 mil. Kč bez DPH.
Investorem je Severočeská vodárenská společnost.

Na severu Čech se podílíme na významném projektu odkanalizování
Kokonína – městské části Jablonce nad Nisou
Náš realizační tým se významně podílí ve
spolupráci se společností Vodo-stavební s. r. o.
na souboru tří zakázek, které jsou realizovány za
účelem odkanalizování městské části Jablonce
nad Nisou–Kokonín. Tato akce je investována
Severočeskou vodárenskou společností a. s.
Předpokládané náklady této investice jsou ve
výši 130 mil. Kč bez DPH.
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Na financování se podílí i EU, město Jablonec nad Nisou a Liberecký kraj. Projekt se skládá ze
třech dílčích částí a to převedení odpadních vod na ČOV, rozšíření ČOV a odstranění
kanalizačních výustí – vybudování nové kanalizace.
Práce byly zahájeny v minulém roce. Nejprve se vybudoval přivaděč odpadních vod, který slouží
pro napojení nově budované kanalizace v Kokoníně. Jedná se o přivaděč z kameninového potrubí
DN 300 o délce 2,5 km.
Současně s realizací přivaděče byly zahájeny práce na rozšíření ČOV Rychnov u Jablonce nad
Nisou z důvodu nutnosti navýšení kapacity napojení počtu obyvatel na splaškovou kanalizaci v
městské části Kokonín. ČOV Rychnov byla vybudována v roce 1992 a v roce 2016 proběhla
kompletní rekonstrukce ČOV, kterou realizovala naše společnost. Stávající čistírna dosahuje
kapacity 2200 EO a probíhajícím rozšířením dojde k rozšíření ČOV na 4400 EO.
Čistírna se stane díky rekonstrukci mechanicko-biologickou čistírnou s chemickou eliminací
fosforu, s aerobní stabilizací kalu a odvodněním kalu na kalových polích. ČOV bude se strojními
jemnými česlemi, čerpací stanicí s čerpáním odpadní vody na dvě samostatné biologické
dvojlinky. Čtyři biologické linky budou se simultánní denitrifikací a nitrifikací v jedné nádrži a s
podélnými souproudně protékanými dosazovacími nádržemi. Dokončení rozšíření musí být
dokončeno nejdéle do konce srpna 2022.
Poslední částí tohoto významného projektu
je výstavba oddílné splaškové kanalizace.
Kanalizace je v převážné části z
kameninového potrubí v délce přes 3,2 km.
Dále součástí této akce je vybudování
kanalizačních přípojek v délce cca. 640 m,
čerpacích
stanic
odpadních
vod,
vodovodních řadů a vodovodních přípojek.
Dokončení
výstavby
kanalizace
se
předpokládá do března 2023.

Větší kapacitu bude mít i ČOV Železný Brod
Také čistírna odpadních vod v Železném
Brodě mnohé pamatuje. Do provozu byla
uvedena již v roce 1972 a nyní si žádá
rozsáhlou rekonstrukci. Ta zahrnuje
provedení dvojlinkového biologického
čištění s předřazenou denitrifikací a
provedení flexibilní části s provzdušněním
a
mícháním,
nitrikaci,
souproudě
protékaných
dosazovacích
nádrží
chemické eliminace fosforu. Zhotovitelem
je naše společnost VHS stavby a. s. se
společností VHST s. r. o. Práce za více
než 90 mil. Kč bez DPH budou dokončeny
na jaře roku 2023.
VHS STAVBY MAGAZÍN
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Tomáš Pavlů: Rád lítám ve výškách
Tomáš je vodohospodář tělem i duší. Tento obor vystudoval a celou svoji pracovní kariéru
se v něm dál vzdělává. V našem týmu působí jako technický přípravář. A je za to rád. Nyní
má ještě jednu velkou vášeň, svého malého syna. Jestli i on bude vodohospodář jako táta a
mamka Eliška, ukáže čas. Nám ale Tomáš prozradil i něco víc.

Co nám na sebe Tomáš
práskl?
Černá nebo bílá?
Modrá
Realista nebo snílek?
Realista
Kino nebo divadlo?
Kino
Výletování nebo relaxování
u knížky?
Turistika
Léto nebo zima?
Léto
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Tomáši, jak dlouho pracujete v týmu VHS?
Už je to více jak 7 let, přesně od července 2014.
Co vlastně všechno skrývá pozice technického přípraváře?
Převážně se jedná o komplexní správu zakázky. Od tendrů
jednotlivých prací, rozpočtování a oceňování změn, hlídání cashflow
stavby, komunikaci s dodavateli a investory až po řešení smluvních
záležitostí.
Je to práce více v terénu nebo naopak v kanceláři?
Více jsem v kanceláři, řekl bych tak 2/3 pracovního času. Zbytek
trávím na stavbě.
Jak jste se do vodohospodářského oboru dostal? Díky studiím
nebo pracovní příležitosti?
Vodohospodářské stavitelství mám vystudované a jsem moc rád, že
mám příležitost se tomuto oboru i nadále věnovat.
Kdyby, jste mohl změnit nyní jednu věc, co by to bylo?
Nic bych nejspíše neměnil. Veškeré kroky, které jsem v soukromém
životě nebo práci udělal, ať už dobré nebo ty špatné, mě nakonec
nasměrovaly na tu správnou cestu. Každý se potřebuje spálit a udělat
chybu. Jen se nesmí opakovat.
Prozradíte nám něco na sebe? Je něco, co nikdo neví?
Myslím si, že toho není mnoho, co by o mně kolegové nevěděli.
Především ti, které mám celou dobu po boku a od kterých jsem se
učil. Ale obecně bych řekl, že mám rád vše, kde je adrenalin a co se
týká výšek. Od parašutismu až po lezení, kterým se ve volném čase
věnuji. V poslední době však nepohrdnu golfem a především se
snažím věnovat rodině.

Ze severu Čech na skok do regionu Žďárska
Letos v září jsme dokončili práce v moravském městě Velká Bíteš. Probíhala zde rozsáhlá
rekonstrukce obytné zóny spočívající v rekonstrukci kanalizace, vodovodu a veřejného
osvětlení, výstavby metropolitní optické sítě a rozsáhlých oprav komunikací a chodníků. A
tak Nová čtvrť tohoto města je nyní již ve zcela novém moderním kabátu!

A začneme čísly! V rámci tohoto projektu jsme
provedli stavební práce a úpravy na 481 m vodovodu,
596 m kanalizace a více jak 866 m2 komunikací. Na
navrženou kanalizaci bylo napojeno 51 kanalizačních
přípojek. Z toho 19 přípojek bylo napojeno na
kanalizaci, která byla rekonstruována vkopovou
metodou. Rozsáhlou opravou prošly také chodníky a
komunikace a to tak, aby splňovaly požadované
parametry obslužnosti v této lokalitě. Intenzita dopravy
je zde do 100 OA během 24 hodin. V této lokalitě
nechybí ani nová zeleň a kompletně nové osvětlení.
Celkové náklady na rekonstrukci se dostaly na 20,9
mil. Kč bez DPH..

VHS STAVBY MAGAZÍN
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A jsme zase u vody. Tentokrát u plavců!
Nám ta voda prostě nedá spát! A nejen
nám, ale i plavcům ze Sportovního
plaveckého klubu Slavia Liberec.
Tento oddíl vznikl sloučením dvou
místních plaveckých klubů. A nyní je
stabilním a silným zázemím pro
sportovce od 6 let. Tréninky jsou
zaměřeny na závodní plavání v
regionálních soutěžích, v závodech na
republikové úrovni a dále i v závodech
na mezinárodní úrovni.
Naše společnost se rozhodla tyto
sportovce podpořit! Malé i ty velké,
holky i kluky, prostě celý plavecký
oddíl a držíme jim pěsti, aby mohli
trénovat a závodit! Hodně zdaru a
uplavaných kilometrů a další úspěšné
účastníky na Olympijských hrách!

Máme tu opět
narozeniny!
Gratulujeme
našim
kolegům!
Narozeniny oslavili nebo do konce
roku oslaví Karolína Jirsáková,
Eliška Ruláková, Petra Vorlíčková,
Ondřej Beneš, Vlastimil Křiklava,
Milan Mitruška a Lukáš Vápeník.

Náš tým se dále rozrůstá!
Elišce a Tomášovi se minulý
měsíc narodilo miminko. Mají
krásného syna Maxmiliána.
My mu za celý tým přejeme
hodně zdraví, štěstí a lásky a
věříme, že se jednou i on přidá
do našeho vodohospodářského
týmu, jako jeho rodiče.
Eliško, Tomáši, ať vám dělá jen
radost! Velká gratulace!

Účast na EDUCE byla pro nás novinkou!
Všechno je jednou poprvé a nejinak tomu bylo letos na
veletrhu pracovních příležitostí v Liberci. Zde jsme se
prezentovali i my, tým VHS stavby. Věříme, že jste nás tam
alespoň zahlédli. A pokud ne a obor vodohospodářství vás
zajímá, sledujte naše pracovní pozice na webu nebo
LinkedInu. Stále nabíráme nové kolegy! www.vhsstavby.cz
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