VOS a.s. se zúčastnila krizového cvičení při

Tisková zpráva
23. 9. 2015

tzv. blackoutu, tedy dlouhodobém výpadku
elektřiny
Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. se jako hlavní dodavatel pitné vody v regionu
Jičínska účastnila celokrajského cvičení, při němž se simulovala situace dlouhodobého
výpadku elektřiny na celém území ČR. Cvičení poukázalo na možné problémy s dodávkou
vody v případě dlouhodobého výpadku. Situaci tak bude VOS a.s. řešit zpracováním plánu na
nutná technologická opatření.
Ve dnech 16. – 18. září 2015 se v Královéhradeckém kraji konalo cvičení s názvem „Region After
Dark 2015“, které simulovalo krizovou situaci – výpadek dodávek elektrické energie v celé ČR.
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. se cvičení také zúčastnila – byla dotázána Krizovým
štábem města Jičína na zajištění dodávek vody obyvatelům Jičínska. „Na základě informací o cvičné
situaci pracovníci VOS a.s. zanalyzovali možnosti, které naše společnost má a vyhodnotili jsme, že
bychom byli schopni až na výjimky zajistit dodávku vody na max. 24 hodin. Na celém území Jičínska
máme totiž 49 zdrojů, odkud je voda čerpána z poměrně velké hloubky, na což se používají
elektrická čerpadla. Stejně tak úpravny vody a čistírny odpadních vod neumí bez elektrické energie
fungovat a v současné době nemáme bohužel tato zařízení přizpůsobena na připojení náhradního
zdroje (elektrocentrály). V případě tak masivního výpadku energie nedisponujeme ani tolika
elektrocentrálami, abychom pokryli všechny zdroje. Jednotlivě ale situaci řešit umíme,“ hodnotí
účast na cvičení ředitel VOS, a.s. Ing. Richard Smutný. Před měsícem totiž VOS a.s. obdobnou situaci
řešila na Hořicku. Dodavatel elektrické energie prováděl po tři dny opravy sítě, proto museli
pracovníci VOS a.s. zabezpečit dodávku elektrického proudu náhradním zdrojem, aby se voda
dostala do hořických domácností. „Z tohoto důvodu padlo na jednání představenstva společnosti
rozhodnutí zpracovat plán řešení, abychom byli schopni v budoucnosti všechny důležité objekty
náhradními zdroji zabezpečit,“ dodává ředitel.
Nově zpracovávaný plán by tak měl řešit fakt, že není možné připojit současná zařízení na náhradní
zdroje. Předpokládá se, že postupné úpravy všech klíčových zdrojů a úpraven vody budou trvat
zhruba 3 roky. Jedinou stavbou, která má nyní nově možnost napojení na náhradní zdroj, je úpravna
vody v Březovicích, která letos procházela rekonstrukcí. VOS, a.s. také plánuje v příštích letech
dokoupit elektrocentrály. „V případě krizové situace by mohly nastat různé varianty řešení, například
by se mohla voda pouštět v intervalech, abychom šetřili její zásoby ve vodojemech, nebo bychom
byli schopni dodávat obyvatelům vodu v cisternách. Jedná se ale o krátkodobé řešení, neboť
cisterna má pouze 8 m³ a neumí si načerpat vodu ze zdroje, takže bychom museli vyřešit nejprve
otázku, odkud v případě výpadku elektřiny vodu získáme,“ doplňuje ředitel.
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Jičínským domácnostem je dodávána voda z hlavního vodojemu na Zebíně, který má objem 5000
m³, a kam je voda čerpána ze čtyř zdrojů - z Lázní Bělohradu, Lužan, Studeňan a Mlázovic. Na
Čeřovce je ještě umístěn menší vodojem o objemu 500 m³, který slouží jako rezervoár pro jičínskou
nemocnici. Hořice zase zásobuje zdroj v Březovicích, kde je přímo nad ním úpravna vody. Po cestě
vody do části hořických domácností je voda zásobena ve vodojemu na vrchu Gothard, který má
objem 800 m³. Druhý zdroj je v Libonicích. Zásobníky jsou pak pro část Hořic dva vodojemy Villa
Anna o celkovém objemu 1930 m³.
Bližší informace Vám podá: Ing. Richard Smutný, ředitel VOS a.s., tel.: 493 544 811
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