
 

Renovace úpravny vody v Březovicích 

zdárně pokračuje 

Již od července loňského roku probíhá na Hořicku velká investiční akce, která má za cíl 

zmodernizovat úpravnu vody v Březovicích. Na akci za 97 milionů získala Vodohospodářská a 

obchodní společnost a.s. 66 milionů z dotace Ministerstva životního prostředí. Stavba je 

v plném proudu a probíhá za plného provozu. Proto, aby nebyly dodávky vody pro obyvatele 

přerušovány, dochází průběžně k přepojování dodávek vody z jiných zdrojů. Více se také dbá 

na hygienické normy kvality vody.  

Stavbu provádí společnost VCES a.s., která vyhrála výběrové řízení s nejlevnější nabídkou 

rekonstrukce, a to necelých 97 milionů s DPH. Stavba je rozdělena na etapy a potrvá až do konce 

léta 2015. V současné době jsou prováděny úpravy provozní budovy, odstraněna byla budova 

chlorovny a došlo k sanaci 400 kubíkové akumulační nádrže, která slouží jako rezervoár vody. Nově 

v areálu vyrostla další akumulační nádrž o objemu 500 m³, celkem tedy bude pro obyvatele k 

dispozici na 900 m³ vody k okamžitému odběru. V dalších etapách bude doplněna technologická 

linka o další separační stupeň a bude zefektivněno dávkování chemikálií upravujících vodu. Připojen 

bude také třetí vrt, který nebyl dosud používán. Na podzim 2015 se pak bude úpravna postupně 

uvádět do provozu. „Během stavby dochází k přepojování zdrojů vody tak, abychom nemuseli její 

dodávky pro obyvatele Hořicka nijak omezovat. Obyvatelé proto celou rekonstrukci téměř 

nezaznamenají. Může se ale stát, že pro jednotlivce bude chuť vody malinko jiná, nebo třeba 

pocitově zaznamenají větší množství látek potřebných pro úpravu vody. Je to tím, že více dbáme na 

hygienické normy a chceme, aby kvalita vody byla perfektní,“ vysvětluje ředitel VOS a.s. Ing. Richard 

Smutný. „Ve vazbě na potřeby probíhající výstavby dochází totiž ke změně způsobu zásobování 

vodou - voda je dodávána z úpravny Libonice. Toto přepojování je v zájmu zajištění zdravotní 

nezávadnosti vody doprovázeno zvýšenou desinfekcí chlorováním, samozřejmě v mezích normy pro 

pitnou vodu. Přechodně může docházet také k tvorbě zákalu, a to z důvodu změny směru proudění 

vody. Oboje nemá vliv na kvalitu vody, ani na její zdravotní nezávadnost. Po skončení rekonstrukce 

bude obnoven standardní režim. Chlorování již bude bez výraznějších výkyvů a sníží se také četnost 

nutného odkalování systému,“ dodává ředitel Richard Smutný.  

VOS a.s. získala na projekt „Intenzifikace úpravny vody Březovice“ dotaci zhruba 66 milionů z 

uznatelných nákladů z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 1. – Zlepšování 

vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Úpravna slouží už od 60. let a hlavním 

cílem rekonstrukce je plné využití kapacity vrtů a také zefektivnění úpravy získané vody. Nové 

technologie dokážou vodou dokonce šetřit, a to již při výrobě, kdy vznikají vody odpadní, jejichž 

objem dokáže nová technologie snížit. Zlepší se i hodnoty parametrů jakosti vody a VOS a.s. uspoří 

na provozních nákladech.  

Úpravna vody Březovice je jedním ze dvou hlavních zdrojů pro výrobu pitné vody v rámci 

skupinového vodovodu Hořice a zásobení přilehlých obcí. V areálu úpravny jsou tři podzemní vrty, z 

nichž se zatím využívají dva. Z vrtů je možné odebírat celkově až 30 l/s z hloubky 65 m. Denně linka 

upraví 955 m³ vody, která je zde více železitá, a proto vyžaduje úpravu ještě před tím, než je 
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odváděna do domácností. Z areálu úpravny je voda dále vedena řadem do vodojemu Gothard, který 

má objem 800 m³ a zásobuje vodou zhruba polovinu obyvatel Hořic a okolí. Druhá úpravna vody 

pro tuto lokalitu se nachází v Libonicích.  

Bližší informace Vám podá: Ing. Richard Smutný, ředitel VOS a.s., tel.: 493 544 811  


