MAGAZÍN
...s vodou to umíme!

Získá vodojem v Ohrazenicích titul?
V Železném Brodě rekonstruujeme ČOV

01/2021

Hlavní sídlo naší
společnosti je v novém!

Nové sídlo VHS stavby a. s.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, obchodní
partneři,
opět se nacházíme v období, kdy se stavební
sezóna rozjíždí na plný výkon. Jsem rád, že i
přes celosvětové problémy této doby zahájíme
v dubnu významné projekty na nadcházející
stavební sezónu.
Jedná se především o další úpravnu pitné
vody „Mšené lázně, ÚV Brníkov –
rekonstrukce“ a dále o rekonstrukci čistírny
odpadních vod v Železném Brodě.
Oba projekty jsou technicky velmi složité a
věřím, že zde opět zužitkujeme odbornost a
zkušenosti našich zaměstnanců z předchozích
projektů vedoucích ke splnění podmínek ze
strany investora.
Je zřejmé, že v této nelehké době budou
vytyčené cíle o to hůře splnitelné, ale věřím,
že se nám společně podaří plnit plány
nadcházející stavební sezóny.

Zásadní a pro celý v Liberci se rozrůstající tým
velmi příjemnou změnou v letošním roce je
nové moderní a prostorné sídlo naší
společnosti. Za pomocnou ruku a interiérové
řešení děkujeme regionální firmě Bacovský
Interiéry.
Nyní nás najdete v Liberci, v Bánskobystrické
ulici v areálu GALL. Jen kousek od rychlostní
komunikace směrem na Ještěd.

Zasedací místnost VHS stavby a. s.

Tímto chci poděkovat všem zaměstnancům za
dosavadní
spolupráci
a
přeji
všem
zaměstnancům a jejich rodinám pevné zdraví
a hodně sil při realizaci nových projektů.

Michal Maděra
VHS stavby a. s.
výkonný ředitel
Kancelářet VHS stavby a. s.
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V obci Vrutice pracujeme na modernizaci úpravny vody
Stavební práce započaly loni v říjnu a budou
pokračovat

do

října

demontáže
hospodářství,

2022.

Již

původního
vybourány

proběhly

chemického
byly

obklady

a

dlažby v provozní budově a přemístěna byla
chlorovna.
Z

monolitického

novostavba

betonu

dosazovací

se
nádrže

vystavěla
a

byly

zahájeny výkopové práce na zcela nové
splaškové kanalizaci. V těchto dnech probíhá
pokládka střechy zázemí úpravny vody, jejíž
součástí je tepelná izolace z pěno-skla.
Náklady se vyšplhají na více než 180 miliónů
korun

včetně

DPH.

Investorem

je

Severočeská vodárenská společnost. Nová
Úpravna vody Vrutice

úpravny vody bude zásobovat pitnou vodou
obce Vrutice, Křešice, Polepy a Svařenice.

Ve Vlastislavi jdeme do finále
Již na konci dubna bude dílo v obci Vlastilav předáno do
rukou investora. Celková rekonstrukce místní úpravny
vody z roku 1976 již byla potřeba z hlediska
nevyhovujícího technického stavu. Tato úpravna je
součástí vodovodu Třebívlice-Lovosice a upravuje
surovou vodu z podzemních zdrojů v okolí obce
Vlastislav. Rekonstrukcí získala úpravna zcela novou
čerpací stanici, která je založena přibližně 6 metrů pod
terénem. Nové jsou i pískové filtry. V těchto dnech
proběhnou dokončovací práce včetně výsadby zeleně v
okolí. Poté bude spuštěn roční zkušební provoz.

Úpravna vody Vlastislav

ČOV Rájec-Jestřebí

Chystá se spuštění
zkušební provozu ČOV
V těchto dnech budeme předávat projekt
"Modernizace a intenzifikace ČOV RájecJestřebí." Dokončovaly se kompletační práce
na
stavebních
objektech
a
areálové
komunikace. Čistírnu čeká roční zkušební
provoz. Ten již bude mít pod svými křídly
partner ve sdružení, společnost VHZ – DIS.
Kapacita této čistírny odpadních vod je
stanovena na 4.300 EO.
VHS STAVBY MAGAZÍN
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V Železném Brodě přebíráme nový projekt
Čistírnu odpadních vod v Železném Brodě čeká
rozsáhlá rekonstrukce. I zde byl již nevyhovující
technický stav.
Z jednolinkové ČOV se vybuduje dvojlinková
ČOV.
Vznikne
nová
biologická
linka,
rekonstrukcí projde kalojem, kalové pole a
vybudují se kompletně nové trubní rozvody
včetně technologického vystrojení.
Práce na tomto projektu zahajujeme letos v
dubnu. Náklady na tuto rekonstrukci se odhadují
na 90 miliónů korun bez DPH.

ČOV Železný Brod

Naše stavby bojují o titul!
I letos naše projekty bojují o titul. Celorepubliková soutěž Vodohospodářská stavba roku 2020 běží a
brzy se bude vyhlašovat. O titul se ucházejí i dva projekty realizované VHS stavby a.s. a to Věžový
vodojem v Ohrazenicích u Turnova a Úpravny vody Bílý Potok.

Úpravna vody Bílý Potok

Věžový vodojem Ohrazenice

Všem držíme pěsti!
V těchto měsících o to víc potřebuje mnoho organizací a sportovních klubů pomoc od těch druhých,
naši pomoc. I nadále podporujeme několik aktivit. Je to ZOO Liberec, hokejový tým Bílí Tygři Liberec
a další. Všem držíme v tomto nelehkém období pěsti!
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