Dotace napomohou zabezpečit dodávku
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vody pro obyvatele Hořicka a Jičínska
Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. byla úspěšná v žádostech o dotace na
rekonstrukce svých dvou úpraven vody. V příštích dvou letech by tak mělo dojít k celkové
rekonstrukci úpravny v Lázních Bělohradě a v Hořicích v části Libonice. Státní fond životního
prostředí podpoří obě stavby cca 63,2 miliony Kč. Dalších 11 milionů půjde z národních zdrojů. Na
rekonstrukce budov a modernizaci technologií bude přitom potřeba odhadem necelých 100
milionů. Cílem obou projektů je především zlepšení parametrů kvality vody pro místní obyvatele a
zajištění její plynulé dodávky a také efektivnější provoz obou zařízení.
Koncem června získala VOS, a. s. informaci od SFŽP, že byly obě její žádosti o dotaci podané
začátkem roku úspěšné. Přislíbeno je z Evropské unie 35,6 milionů na rekonstrukci úpravny vody
v Lázních Bělohradě a dalších 6,2 milionů půjde od státu. Na rekonstrukci úpravny v Libonicích je
schváleno 27,6 milionů z EU a 4,8 mil. Kč z národních zdrojů. Oprava budovy a technologií
v Bělohradě by měla stát dle odhadů 72,3 milionů Kč a v Libonicích 57,3 milionů. „Na obou
úpravnách už jsou používané technologie zastaralé, proto jsme dlouhodobě plánovali jejich
obnovu. Nyní, když máme přislíbenu subvenci ze SFŽP, vyřídíme další nezbytné formality a
začneme soutěžit dodavatele stavby. Vítěze bychom měli znát začátkem podzimu a stavba bude
zahájena nejspíše v příštím roce na jaře. Přesný harmonogram bude ještě záležet na podmínkách
SFŽP a rozhodnutí představenstva společnosti, jak obě akce poběží. Předpokládám ale, že do
dvou let by mělo být hotovo,“ vysvětluje ředitel společnosti Ing. Richard Smutný.
Hlavním cílem obou rekonstrukcí je plné využití kapacity vrtů a také zefektivnění úpravy získané
vody. Nové technologie totiž dokážou snížit objem odpadní vody, která při výrobě vzniká. Lepší
bude také řízení celého provozu a procesu výroby, a to přes centrální velín. Zlepšit se mají i
hodnoty parametrů jakosti vody, především obsahu oxidu uhličitého, zbytkového železa, manganu
a niklu. V Bělohradě má být i zvýšena lehce kapacita vrtů tak, aby v případě nedostatku vody
v některém ze zdrojů byla VOS, a. s. schopna tento výpadek pokrýt. Součástí stavby v Bělohradě
bude i zkvalitnění a doplnění technologie na čerpací stanici v Mlázovicích, kde se napojují další
zdroje pro Jičín. V Libonicích to je zase zefektivnění čerpání a zvýšení kvality vody ze dvou tamních
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zdrojů, aby byla zabezpečena plynulost dodávky pro skupinový vodovod Hořicko.
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Budova úpravny stojí v Lázních Bělohradě od roku 1978 a vodu zde získává ze tří vrtů, a to jak pro
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samotný Bělohrad, tak dále pro zhruba 20 km vzdálený Jičín. Denně vyrábí zhruba 1 600 kubíků
vody pro 23 000 obyvatel v městech Lázně Bělohrad, Jičín a v přilehlých obcích. Úpravna
v Libonicích tu stojí od 90. let 20. století. Původní vodárna zde však byla vybudována v roce 1898.
„Stojí na okraji Hořic směrem na Jičín a zásobuje severozápadní část Hořic, obce Holovousy,
Chodovice, Chloumky (v případě výpadku vrtu v Bílsku pak celou skupinu vodovodu Dobrá Voda
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– Bílsko, Chlum, Lískovice, Tereziny Dary, Dobrá Voda, Bašnice a Bříšťany) a částečně skupinový
vodovod Hořicko. Denně upravuje vodu pro cca 1/3 obyvatel Hořic (z celkově 9000 připojených).
Další 2/3 obyvatel Hořic a okolí jsou zásobovány pitnou vodou z nově zrekonstruované úpravny
v Březovicích,“ doplňuje vedoucí provozního střediska v Hořicích Jaroslav Suchánek.
Rekonstrukce ÚV Libonice je další etapou rozsáhlého plánu na zajištění dodávky pitné vody na
Hořicku. Prvním krokem byla v roce 2015 rekonstrukce úpravny v Březovicích a zkapacitnění
tamních vrtů, druhou částí bude obnova úpravny v Libonicích. „Poslední etapou jsou pak nové
propojovací řady do lokalit severovýchodně od Hořic. Naším cílem je propojit skupinový vodovod
Hořicko s dalšími jednotlivými vodovody v okolních obcích. Menší, málo vydatné zdroje vody by
tak mohly být posíleny, případně odstaveny. Na tuto etapu se chystáme podat další žádost o
dotaci na SFŽP. Předpokládané náklady jsou ve výši cca 40 milionů korun,“ dodává ředitel Ing.
Richard Smutný.

Bližší informace Vám podá: Ing. Richard Smutný, ředitel VOS a.s., tel.: 493 544 811
Chcete vidět mapu cesty vody? Najdete ji zde: http://vosjicin.cz/mapa
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