AQUATIS a.s. je čás skupiny SAFICHEM GROUP
Právní forma:
akciová společnost
Základní kapitál:
36 000 000 Kč
AQUATIS a.s. zaměstnává 140 kvalifikovaných
odborníků v oblas vodního hospodářství a životního
prostředí. Téměř 60 % zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání. Moderní vybavení výpočetní technikou,
jazykové znalos a stálé vzdělávání pracovníků jsou
zárukou pro provádění inženýrských a konzultačních
služeb na špičkové mezinárodní úrovni.
Poradenská a inženýrská společnost působící
v oblas vodohospodářství a životního prostředí.
Klientům nabízí široké spektrum služeb ve všech
oborech vodního hospodářství, od zásobování
pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod
a navrhování kanalizačních sí až po přehradní stavitelství, jezové objekty, pro povodňovou ochranu
měst, obcí a průmyslových objektů, vodní elektrárny.

Vakový jez Bruckhäusl na řece Brixenthaler Axe, Rakousko

Historie společnos :
Společnost vznikla v roce 1990 ze státního podniku
Hydroprojekt, a to osamostatněním závodu Brno.
V průběhu priva zace se v roce 1990 přeměnila
v akciovou společnost AQUATIS a.s. a od roku 1993
do roku 2004 byla součás rakouské společnos
Verbundkonzern. Od roku 2004 byla společnost
začleněna do finské nadnárodní slupiny Pöyry Oyj.

V současné době je společnost součás přední
průmyslové skupiny SAFICHEM GROUP, působící
v oblas chemického, petrochemického, strojírenského a farmaceu ckého průmyslu a nyní i v oblas
vodního hospodářství.
Společnost AQUATIS a.s. má zaveden a udržován systém
managementu odpovídající požadavkům:
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008
ČSN ISO/IEC 27001:2013
Platnost cer fikátu do 19.5.2018

Vizualizace zamýšleného vodního díla Nové Heřminovy

Vodní dílo Kalekoy - letecký snímek na přehradní profil, řeka Murat, Turecko

Retenční nádrž Jeneweinova

NAŠE SLUŽBY

OBORY ČINNOSTÍ

• konzultační a posudková činnost,
• zpracování žádos o finanční podporu z fondu
EU a ČR,
• poradenství při zadávání veřejných zakázek,
• studie a projekty pro povodňové ochrany,
• projektová příprava staveb,
• tendrová dokumentace,
• dokumentace skutečného provedení,
• dokumentace o vlivu staveb a technologií
na životní prostředí,
• základní průzkumné práce geode cké,
kartografické, geologické, hydrogeologické,
• základní průzkumné práce chemické – včetně
vyhodnocení,
• studie odtokových poměrů,
• generely odvodnění,
• sta cké výpočty,
• matema cké modelování,
• provozní a manipulační řády,
• finanční projekty,
• inženýrská činnost,
• vedení staveb a stavební dozor,
• uvádění staveb do provozu a zkušební provoz,
• plány oblas povodí.
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čištění odpadních vod, stokování,
úprava vody, zásobování vodou,
přehrady, přečerpávací vodní elektrárny,
pro povodňové hráze a stavby,
vodní elektrárny, jezová zařízení, vakové jezy,
kolektory, tunely, kaverny,
matema cké modelování a vyhodnocení
odtokových poměrů,
revitalizace vodních toků,
závlahy a odvodnění,
vodní cesty,
nakládání s odpady,
rekonstrukce všech typů vodohospodářských staveb,
strojní a elektrotechnické inženýrství,
inženýrská geologie, hydrogeologie,
rekonstrukce inženýrských sí ,
zeměměřictví, pozemkové úpravy,
analýzy všech druhů vod včetně technologických návrhů,
výzkum a vývoj,
technicko bezpečnostní dohled nad vodními díly,
plánování v oblas vod,
environmentální stavby a ochrana životního prostředí,
dopravní stavby železničního a silničního charakteru,
včetně souvisejících objektů.

MVE Litoměřice - pohled z dělícího pilíře u výtoku

Vodojem v Toma, Burkina Faso

Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou

Čis rna odpadních vod Bzenec

Čis rna odpadních vod Svitavy

PROFIL SPOLEČNOSTI
SAFICHEM GROUP je stabilní, dlouhodobě ekonomicky perspek vní, výrobně–obchodní
skupina, jejímž hlavními členy jsou společnost Chemoprojekt, a.s., CHEMOPROJEKT
NITROGEN a.s., TECHNOEXPORT, a.s., VUAB Pharma a.s., PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.,
ZVU STROJÍRNY, a.s. a DUKLA STROJÍRNY, s.r.o. Skupina je zaměřena na projekční
a výrobní ak vity v chemickém a petrochemickém průmyslu, strojírenství, v energe ckém
a farmaceu ckém průmyslu a prostřednictvím svých členů vyvíjí obchodní ak vity
na všech kon nentech. Mateřskou společnos skupiny je SAFICHEM GROUP AG se sídlem
ve švýcarském Curychu.

ÚSTŘEDÍ:
Brno, Botanická 834/56
602 00 BRNO, Česká republika
tel.:+420 541 554 111,
fax: +420 541 211 205
e-mail: info@aqua s.cz

www.aquatis.cz

POBOČKA PRAHA:
Třebohos cká 14, 100 31 Praha 10
tel.: +420 241 440 414
POBOČKA TRENČÍN, SLOVENSKO:
Organizační složka
Jesenského 3175, 911 01 Trenčín
tel.: +421 326 522 600
AQUATIS Balkans d.o.o.
Vladimira Gaćinovića 2,
11 040 Beograd, Srbija
mobil: (+381) 648 740 141
tel.: (+381) 114 230 720
fax: (+381) 114 230 721
e-mail: milorad.krs c@aqua sbalkans.rs
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