TISKOVÁ ZPRÁVA
Vodojem Ohrazenice u Turnova i úpravna vody Bílý Potok se pyšní titulem
Vodohospodářská stavba roku 2020
(Liberec, 25. ledna 2022) – O titul v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2020 bojovaly projekty
VHS stavby a. s. s významnými stavbami z celé České republiky. I přesto, že díky pandemické situaci
byla soutěž a její vyhodnocení odloženy o téměř jeden rok, se ocenění dočkaly hned dva projekty,
věžový vodojem Ohrazenice u Turnova a úpravna vody Bílý potok.
Každoročně tuto soutěž vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR spolu se Sdružením oboru vodovodů
a kanalizací ČR, a to pro stavby se zásobováním pitnou vodou, odváděním a čištěním odpadních vod.
Pro ročník 2020 bylo přihlášeno celkem 15staveb, z toho 4 v kategorii I, což jsou stavby náležející k
oboru vodovodů a kanalizací a 11 v kategorii II, což jsou stavby náležející k oboru vodních toků.
„Velmi nás ocenění našich staveb potěšilo. Obzvláště, když víme, že výběr nebyl snadný a bojovali
jsme s dalšími významnými projekty z oboru“, řekl Michal Maděra, výkonný ředitel VHS stavby a. s.
Dodal, že obě stavby mají pro region velký přínos a jejich realizace byla velmi náročná na odbornost,
tým lidí i stavební postupy. Velké díky patří všem z týmu, kteří na projektech několik měsíců
každodenně pracovali.
Vodojem Ohrazenice u Turnova je hlavním a nyní již spolehlivým dodavatelem kvalitní pitné vody
zbavené manganu pro celý přilehlý region. Toto vodárenské dílo je také velmi unikátní svým
vzhledem. Věžový vodojem vysoký necelých 30 metrů vyčnívá nad krajinou a jen málokdo ho
přehlédne. Zásobník na vodu ve tvaru kopule pojme 150 tisíc litrů vody a ve výšce 23 metrů nad zemí
ho drží 6 železobetonových pilířů. Výstavba projektu byla zahájena na počátku roku 2018. Náklady se
dostaly na 23 miliónů korun bez DPH a financovány byly z části investorem, Vodohospodářským
sdružením Turnov, z evropských a národních zdrojů z prostředků Operačního programu Životní
prostředí, a to prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Na projekt významně přispěl i
Liberecký kraj, Město Turnov a Obec Ohrazenice.
Úpravna Bílý Potok prošla v minulých letech rozsáhlou a velmi potřebnou rekonstrukcí. Původní
technologie již nesplňovaly podmínky pro zajištění kvalitní vody. Při nepřízni počasí, jako jsou
přívalové deště, již nedokázala vodu zbavit zákalu. První stavební práce jsme zde započali již v roce
2017 a zkušební provoz byl zahájen v lednu 2019. Díky němu bylo dosaženo optimálního nastavení
technologické linky úpravny tak, aby lidem ve spádové oblasti poskytla co nejkvalitnější vodu podle
hygienických požadavků. A to se podařilo. Úpravna vody jede nyní naplno a zásobuje pitnou vodou
více jak 10 tisíc lidí. Díky novému vzhledu provozních objektů zapadl celý komplex úpravny nádherně
do chráněné krajinné oblasti Jizerských hor. Kompletní rekonstrukce si vyžádala náklady necelých 202
miliónů korun bez DPH. Investorem je Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. Ta projekt investovala
z dotací z Evropské unie, z Fondu ochrany vod Libereckého kraje a z části z vlastních zdrojů.
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