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Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
každý rok touto dobou jsme byli zvyklí rekapitulovat
finanční výkonnost a pozici naší společnosti
k 31. březnu uplynulého hospodářského roku. V rámci
zapojení do skupiny Čermák a Hrachovec jsme však
rozhodli o změně účetního období, které nyní končí
31. prosince (poprvé k 31. prosinci 2022). Finanční
audit tedy proběhne až na začátku roku 2023.
Nicméně bych rád v „poločase“ přechodného účetního
období zmínil několik zásadních událostí, které mají
vliv na naše ekonomické výsledky.
Uzavření střediska Vysočina znamenalo zastavení
obchodní činnosti v oblasti, a tedy zásadní výpadek
výnosů a zároveň mimořádné náklady s ukončením
obchodních a pracovněprávních vztahů. Toto
přechodné období ziskového půstu však bylo
plánováno s ohledem na dlouhodobou budoucnost
VHS stavby a.s. Vzhledem k úspěšným předchozím
rokům jsme zůstali finančně nezávislí a mohli jsme
si takovou „investici“ dovolit.
Díky provedené restrukturalizaci jsme dosáhli štíhlé
organizační struktury a můžeme tak flexibilněji
reagovat na ekonomické výkyvy, což se nám dnes
ve vztahu k dění na Ukrajině potvrzuje. I přes
investorskou zdrženlivost způsobenou výrazným
zvyšováním cen vstupů se nám daří získávat nové
zakázky. Počet zakázek je sice menší, než bychom
chtěli, ale věříme v budoucnost našeho odvětví a jeho nepostradatelnost pro současného moderního člověka. Je tedy jen na nás,
jak s touto výhodou oproti ostatním oborům podnikání naložíme.
Zároveň máme od října 2021 v zádech silnou mateřskou společnost Čermák a Hrachovec a.s., která se specializuje na výstavbu
a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury v Praze, což je vzhledem k zahuštěnosti sítí a sedmisetleté historii města
disciplína sama pro sebe.
Věřím tedy, že naše činnost v kritické infrastruktuře a propojení se silným hráčem na pražském trhu nám přinese dlouhodobou
prosperitu, a to i přes externí vlivy, které dnes dopadají na všechna odvětví hospodářství.

Ing. Marek Štěpnička
Finančně personální ředitel
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Ze života
ve VHS
Po práci jsme vyrazili
na Ještěd
Život ve VHS stavby a.s. je mnohem víc než jen práce!
A abychom si vytvořili i jiné zážitky než ty pracovní,
vyrazili jsme společně ve čtvrtek 19. května po práci
na náš oblíbený a nedaleký Ještěd.
Přibližně 5km procházku od našeho sídla přímo k hotelu
a vysílači na Ještědu jsme si skutečně užili a bylo skvělé
si týden zpestřit takovým menším teambuildingem.
Už se těšíme se na příští akci!

Plaveme v tom spolu:
Podporujeme malé
i velké plavce
Voda je jednoznačně náš živel, stejně jako to mají plavci
ze Sportovního plaveckého klubu Slavia Liberec, z.s.,
které dlouhodobě podporujeme.
Tentokrát jsme jim formou sponzorského daru pomohli
s pořádáním závodu Velká cena Liberce 2022, který
se konal od 20. do 22. 5. 2022.
Velká cena se moc povedla a my všem malým i velkým
plavcům moc gratulujeme ke všem úspěchům!
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Seznamte se
s našimi stavbami
pro rok 2022
Vrutice

rekonstrukce úpravny vody

INVESTOR

CENA

TERMÍN

Železný Brod

rekonstrukce čistírny odpadních vod

INVESTOR

CENA

TERMÍN

Mšené-lázně

rekonstrukce úpravny vody Brníkov

INVESTOR

CENA

TERMÍN

Dubí

rekonstrukce kanalizace
a vodovodu ul. Ruská

INVESTOR

CENA

TERMÍN

Nový Bor

rekonstrukce kanalizace
a vodovodu ul. Alšova,
Palackého náměstí

INVESTOR

CENA

TERMÍN

Liberec – Machnín

rekonstrukce vodovodu v ul. Heřmánková

Také v letošním roce pracujeme na zajímavých
vodohospodářských stavbách především v Libereckém
a Ústeckém kraji. V našem přehledu se o všech
stavbách dozvíte to nejpodstatnější a na následujících
stránkách vám přiblížíme čtyři z nich.

» Severočeská vodárenská společnost a.s.
» 150,5 mil. Kč bez DPH
» 30. 12. 2022
» Severočeská vodárenská společnost a.s.
» 96,4 mil. Kč bez DPH
» 31. 3. 2023
» Severočeská vodárenská společnost a.s.
» 256,3 mil. Kč bez DPH
» 31. 01. 2024
» Severočeská vodárenská společnost a.s.
» 22,9 mil. Kč bez DPH
» 31. 08. 2022
» Severočeská vodárenská společnost a.s.
» 14,9 mil. Kč bez DPH
» 30. 11. 2022
» Severočeská vodárenská společnost a.s.

INVESTOR

CENA

» 17,3 mil. Kč bez DPH
» 31. 10. 2023

TERMÍN
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Varnsdorf

rekonstrukce kanalizace
a vodovodu ul. Čs. letců, M. Alše,
Dragounská a Plzeňská

INVESTOR

CENA

TERMÍN

Lázně Libverda,
lázeňská stezka

obnova vodovodu a povrchu

INVESTOR

CENA

TERMÍN

Lázně Libverda,
lázeňská stezka

obnova vodovodu a povrchu

INVESTOR

CENA

TERMÍN

Chomutov

rekonstrukce vodovodu ul. Pražská

INVESTOR

CENA

TERMÍN

Česká Kamenice, Líska
náhrada zdroje

INVESTOR

CENA

TERMÍN

Nový Bor

rekonstrukce vodovodu a kanalizace
v ul. Luční a U Vodárny

INVESTOR

CENA

TERMÍN

Mukařov

ČOV a splašková kanalizace

INVESTOR

CENA

TERMÍN

Hamry nad Sázavou
kanalizace

» Severočeská vodárenská společnost a.s.
» 19,3 mil. Kč bez DPH
» 11. 06. 2023
» Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
» 29,3 mil. Kč bez DPH
» 31. 10. 2023
» Obec Lázně Libverda
» 2,2 mil. Kč bez DPH
» 31. 10. 2023
» Severočeská vodárenská společnost a.s.
» 11,0 mil. Kč bez DPH
» 24. 2. 2023
» Severočeská vodárenská společnost a.s.
» 10,9 mil. Kč bez DPH
» 24. 2. 2023
» Severočeská vodárenská společnost a.s.
» 9,4 mil. Kč bez DPH
» 30. 6. 2023
» Obec Mukařov
» 75,9 mil. Kč bez DPH
» 31. 12. 2023
» Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

INVESTOR

CENA

» 178,8 mil. Kč bez DPH
» 1. 3. 2024

TERMÍN
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rekonstrukce
vodohospodářská díla na Liberecku
kvalitnější vodohospodářské stavby

Tentokrát se blíže podíváme hned na čtyři z našich staveb probíhající v roce 2022 a zaměříme se na průřez našimi stavebními činnostmi.
V tomto čísle VHS magazínu se tak můžete seznámit s rekonstrukcí liberecké čistírny odpadních vod, výtlačného přivaděče v Libíči, vodojemu
v České Lípě a vodovodu v Jablonci nad Nisou.

Rekonstrukce opláštění
čistírny odpadních vod
v Liberci
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací
spočívajících v rekonstrukci opláštění vyhnívacích nádrží na ČOV
v Liberci. Vyhnívací nádrže jsou uzavřené, výšky 24,1 m. Přístup
na nádrže je po schodišti, které vede ve výstupní věži a po schodech
na střeše nádrží. Obvodový plášť a střešní plášť jsou v současné době
z živičných šablon.
Navržená rekonstrukce vychází na základě stavebně technického
průzkumu za použití vrtů, následného endoskopického vyšetření,
termografického měření, mikroskopických vzorků dřevěné konstrukce opláštění a posouzení ocelových konstrukcí schodišť
a lávek ultrazvukovým měřením úbytků korozí.
Stávající nosné ocelové prvky budou ošetřeny nátěry a bude
k nim uchycen nový obvodový plášť. Z důvodu napadení dřevěných
konstrukcí dřevokaznými houbami dojde k výměně tesařských
konstrukcí. Dále dojde k výměně či doplnění tepelné izolace obou
nádrží – u VN1 bude izolace z minerální vaty nahrazena dle potřeby
novou izolací, u VN2 nahradíme stávající izolaci z drceného papíru
minerální vatou. Obvodový plášť bude proveden z ocelových žárově
pozinkovaných trapézových plechů, střešní plášť nahrazujeme lehkou
falcovanou krytinou.
Dílo je realizováno pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s.
Náklady rekonstrukce nádrží dosahují 12,9 mil. Kč bez DPH a předání
obou nádrží do provozu se předpokládá do 31. 12. 2022.
Čistírna odpadních vod | Liberec

Výtlačný přivaděč | Libíč – Roveň

Rekonstrukce
výtlačného přivaděče
Libíč – Roveň
V únoru tohoto roku jsme zahájili práce na výtlačném přivaděči pitné
vody Libíč – Roveň. Výtlak z Libíče je v provozu od roku 1972 a čerpání
z čerpací stanice Libíč slouží pro posílení oblastního vodovodu Liberec
– Jablonec nad Nisou.
Rekonstrukce výtlačného přivaděče proběhne v celé jeho délce
3 745 m a je navržena v trase stávajícího potrubí. Stávající poruchové
ocelové potrubí DN 400 bude nahrazeno potrubím z tvárné litiny
s vnějším obalem z vyztužené cementové malty a s vnitřní cementovou
výstelkou z vysokopecního cementu DN 400 v tlakových třídách
PN 10, PN 16 a PN 25. Po dobu stavby bude ČS Libíč (hlavní
čerpadla) odstavena z provozu a provizorní zásobení vodojemu Kobyly
a spotřebišť Libíč, Loukovičky, Bohumileč bude zajištěno ATS, která
bude pro tyto účely dočasně zřízena ve strojovně ČS Libíč. Zásobení
spotřebiště Březová, které je připojeno na předmětný přivaděč, bude
zásobeno úsekem přivaděče.
Po ukončení rekonstrukce výtlačného potrubí bude zprovozněno nové
potrubí a stávající čerpací stanice Libíč. Následně může dojít ke zrušení
provizorní automatické tlakové stanice.
Investorem rekonstrukce je Severočeská vodárenská společnost a.s.
Předpokládaná výše nákladů rekonstrukce je 81,6 mil. Kč bez DPH
a dílo by mělo být předáno k užívání nejdéle do 31. 12. 2023.
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Rekonstrukce
vodojemu Špičák 2A
v České Lípě
V magazínu vydání 3/2021 jsme informovali o zahájení prací
na rekonstrukci vodojemu Špičák 2A v České Lípě a nyní přiblížíme
zakázku podrobněji. Vodojem byl postaven v roce 1975 a v roce 1979
byla provedena přístavba. Vodojem se skládá ze čtyř akumulačních
nádrží o velikosti 1 500 m3 (celkový zásobní objem je tak 6 000 m3),
dvou vstupních komor, armaturní komory a manipulačního prostoru.
Důvodem rekonstrukce je dožilý stav technologie i stavebních
prvků. Vodojem vykazuje vady betonu, krytí výztuže, její korozi,
nedostatečné tepelně-izolační vlastnosti, celkové stárnutí materiálu,
korozi ocelových prvků. Veškeré původní potrubí a armatury
jsou zkorodované a těžce obsluhovatelné.
V rámci této stavby dojde k rekonstrukci stávajícího vodojemu
po stavební stránce (zejména sanace betonových povrchů, obnova
hydroizolací a střešních skladeb, oprava fasády), technologické stránce
(výměna trubních rozvodů a armatur) a dále dojde k rekonstrukci části
venkovních rozvodů.
Rekonstrukce probíhá za provozu, na stavbu jsou tak kladeny vysoké
nároky na zvýšenou opatrnost při provádění prací, aby nedošlo
ke kontaminaci pitné vody v provozované časti.
Investorem rekonstrukce je Severočeská vodárenská společnost a.s.
Výše nákladů rekonstrukce se navýšila z důvodu změn na stávajících
27,2 mil. Kč bez DPH.

Rekonstrukce
kanalizace a vodovodu
v Jablonci nad Nisou
Od dubna 2022 pracujeme také na rekonstrukci kanalizace
a zastaralého vodovodu v ulici Kamenná a na Mírovém náměstí
v Jablonci nad Nisou. Stavbu koordinujeme se Statutárním městem
Jablonec nad Nisou, které zde naplánovalo svou investiční akci
k obnově povrchů, veřejného osvětlení, výstavby dešťové
kanalizace, a dále pak s vlastníky a správci dalších inženýrských sítí
(ČEZ a GasNet).
V ulicích Kamenná a Mírové náměstí se nachází vodovod,
který je tvořen z ocelového potrubí DN 200 mm. Byl uveden do provozu
v roce 1926. Potrubí je poruchové, zastaralé a zkorodované.
Kanalizaci v ulicích Kamenná a Mírové náměstí tvoří kameninové
potrubí DN 300 mm, betonové vejce 300/450, 400/600 a 600/900.
Potrubí je zkorodované, popraskané, chybějí části stěn a dna.
Dále kamerová prohlídka prokázala, že potrubí má netěsné spoje
a chybně provedené přípojky.
Předmětem rekonstrukce je splašková kanalizace a vodovod v souběhu
v délce 237 m ve stávající trase a niveletě. Převážná část stavby bude
realizována otevřeným výkopem. Část trasy kanalizačního potrubí
bude z důvodu větších hloubek uložení kanalizačního vejčitého profilu
opraveno bezvýkopovou metodou – sklolaminátovým rukávcem.
Vodovod bude z litinového potrubí DN 200 mm a kanalizační potrubí
bude kameninové DN 300. Na trase bude přepojeno 16 ks vodovodních
přípojek a 32 splaškových kanalizačních přípojek.
Stavbu realizujeme pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s.
a náklady se předpokládají ve výši 9,8 mil. Kč bez DPH. Dílo plánujeme
předat zpět investorovi do 31. 10. 2022.

Kanalizace a vodovod | ul. Kamenná a Mírové náměstí, Jablonec n. N.
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Sledujte nás
na LinkedIn

