ZPRA VO DAJ

akciové spoleènosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav
číslo: 4

ročník: 3
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Děkujeme všem starostům
a zastupitelům měst a obcí
a dále všem obchodním
partnerům za spolupráci
v uplynulých deseti letech.
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1994 - 2004
Deset let akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav
Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., oslaví 1. ledna 2004
své desáté narozeniny. Je to významné kulaté výročí, které by se nemělo obejít
bez důkladného hodnocení veškeré dosavadní činnosti, plnění podnikatelského
záměru a práce statutárních orgánů.
K 1. lednu 1994 byl proveden do obchodního rejstříku zápis ﬁrmy Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Než však k tomu došlo, bylo třeba vykonat mnoho závažných rozhodnutí zakotvených v privatizačním projektu
a hodně mravenčí práce, o které se, jak už to bývá, později nemluví. Dovolte mi proto, abych se s vámi ve svém
dnešním příspěvku, jako přímý účastník příprav privatizace, podělil o informace z období let 1992-1994 a v závěru
velmi stručně zhodnotil uplynulé období
z pohledu zaměstnance pracujícího ve ﬁrmě
23 let, z toho 10 let v představenstvu akciové společnosti. Nebudu vás přitom zahlcovat
zákony, vyhláškami a směrnicemi, ze kterých
vycházely naše první úvahy o typu a způsobu
privatizace a podle kterých byl vypracován
privatizační projekt státního podniku Středočeské vodovody a kanalizace Praha v druhé
vlně kuponové privatizace.
Myslím, že všichni, kdo se podíleli na
přípravě návrhu privatizačního projektu, mi
potvrdí, že období od roku 1992 do 1. ledna
1994 bylo velmi náročné, plné vyčerpávajícího pracovního nasazení, plné diplomatických
jednání se státními orgány, státním podni- První zasedání představenstva v kanceláři starosty Mladé Boleslavi
kem, kolegy z ostatních závodů či starosty
měst a obcí bývalého okresu. Celý privatizační projekt vznikal a období jeho příprav probíhalo v legislativní „smršti“
nových zákonů a tím i v právní nejistotě. Byla to doba, kdy ani my, ani pracovníci státního podniku či ministerští
úředníci neměli žádné zkušenosti se založením a řízením akciových společností či společností s ručením omezeným.
Ale věděli jsme jistě a byli naprosto přesvědčeni, že:
1. Nechceme být součástí, ani pouze provozem krajské vodárenské společnosti, neboť naše zkušenosti z minulých let
nebyly nejlepší. Jenom na okraj, byli jsme jediným závodem krajského podniku, který hospodařil se ziskem. V roce 1993
jsme odvedli zisk přes 20 milionů korun a podnik měl za stejné období ztrátu přes 200 milionů. Přesto jsme nedostali
žádné prostředky na tzv. závodové investice, a když byla vyčerpána státní dotace na výstavbu čistírny odpadních vod
II Mladá Boleslav - Podlázky, podnik stavbu prostě zastavil. Šlo nám hlavně o hospodářskou samostatnost. To nebylo
nic nového. Již při krátkém období trvání státního podniku jsme oﬁciálně požádali o osamostatnění, ale dozorčí rada
pracujících státního podniku, složená hlavně ze zástupců jednotlivých závodů, naši žádost zamítla.
2. Chceme vybudovat organizaci, která musí sloužit zákazníkovi, tedy organizaci zajišťující spolehlivou dodávku
kvalitní pitné vody po 24 hodin denně a nepřetržitě odvádějící a čistící odpadní vody. Chceme ji vybudovat tak, aby byla
uznávanou ﬁrmou, a to jak zákazníky - to hlavně - tak samosprávou, dodavateli i konkurencí. Měla by to být akciová
společnost smíšeného typu, protože jsme přesvědčeni, že jen ta zaručí, aby se veškeré podnikáním získané ﬁnanční prostředky vracely zpět do rozvoje, údržby, později se vyplácely dividendy a aby mimo daně peníze neodcházely jinam.
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V té době státní podnik prosazoval privatizaci do jednoho velikého celku v rámci celého kraje. Při projednávání jejich návrhu
na tehdejším okresním úřadě, za přítomnosti přednosty, starostů,
zástupců státního podniku a bývalého závodu, přednesl Ing. Jan
Sedláček náš protinávrh - založit akciovou společnost smíšeného
typu v rámci území okresu Mladá Boleslav. V závěrečném hlasování starostové jeho návrh podpořili. Ostatně návrh předkládaný
státním podnikem následně neprošel v naprosté většině dalších
okresů. Jednoznačné rozhodnutí starostů mladoboleslavského
okresu bylo pro tehdejší pracovníky závodu velkým impulzem,
ale i závazkem při zpracování privatizačního projektu, totiž neudělat nic proti vůli měst, obcí a zákazníků.
3. Musíme počítat s rychlým odstraněním zaostalosti vodohospodářských zařízení a tvrdě chránit množství a kvalitu podzemní vody v regionu hlavně tím, že zajistíme odvádění a čištění
odpadních vod i za cenu značného zadlužení 120 milionů korun
hned v počátcích společnosti a dobudujeme rozestavěnou čistírnu
v Mladé Boleslavi - Podlázkách, aby nedocházelo k omezování
rozvoje napojených měst a obcí.
4. Složitou organizační přeměnu státního podniku v akciovou
společnost nesmí pocítit naši zákazníci a v celém regionu by měla
být jednotná kolegiální cena.
V další, povinné příloze privatizačního projektu - podnikatelském záměru do roku 2000 - jsme v květnu 1993
formulovali rozhodující strategické a postupové cíle, které jsou stále aktuální a byly převzaty i do koncepce podnikatelské činnosti do roku 2010:
1.
2.
3.
4.
5.

trvale zvyšovat dosaženou kvalitu dodávané pitné vody
trvale zvyšovat dosaženou spolehlivost dodávky vody
trvale zvyšovat dosaženou kvantitu odváděných a čištěných odpadních vod
trvale zvyšovat péči o naše odběratele - zákazníky a kvalitu všech služeb
zachovat jednotnou kolegiální cenu vodného a stočného pro region při mimořádné pozornosti k udržení
sociální přijatelnosti těchto cen
6. trvale zvyšovat základní kapitál společnosti
7. trvale a cílevědomě pečovat o veškerý, zvláště pak vodohospodářský majetek společnosti
Z těchto strategických cílů byly stanoveny postupové cíle.

Řádná valná hromada společnosti se poprvé konala 11. října 1995
ve velkém sále Domu kultury v Mladé Boleslavi.
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Poslední prací na privatizačním projektu byl návrh statutárních orgánů. Dle
původních instrukcí byl návrh daleko
širší, ale při schvalování projektu Ministerstvem zemědělství ČR byl počet
členů snížen. Historicky prvními členy
představenstva byli schváleni PhDr. Karel Herčík, starosta Mladé Boleslavi
- největšího akcionáře, za malé obce
Ing. Ladislav Nádvorník, starosta Brodců, a dva zástupci za vedení společnosti
Ing. Jan Sedláček, ředitel závodu s.p.,
a Ing. Otakar Pavlík, výrobně-technický
náměstek. Členy dozorčí rady se stali
Ing. Karel Blecha, místostarosta Mladé
Boleslavi, Ing. Jarmila Filipová, starostka Dobrovice a pozdější senátorka, a zaměstnanci závodu Ing. Miroslav Čuban
a Richard Kastner.

Po schválení privatizačního projektu i zakladatelské listiny společnosti (3. prosince 1993) byl k 1. lednu
1994 proveden zápis do obchodního rejstříku. První zasedání představenstva se konalo 4. ledna 1994 v kanceláři starosty Mladé Boleslavi. Jeho členové zvolili do funkcí předsedy představenstva a ředitele akciové
společnosti Ing. Jana Sedláčka a do funkce místopředsedy PhDr. Karla Herčíka. Bylo to první a poslední
zasedání představenstva, které bylo zakončeno přípitkem - dobře vychlazeným šampaňským - na zdar nové
akciové společnosti.
11. ledna 1994 se rovněž poprvé sešla dozorčí rada a.s., která zvolila předsedkyní Ing. Jarmilu Filipovou a zároveň
schválila nejdůležitější dokumenty předložené představenstvem a zajišťující chod společnosti.
Dále již následovaly stovky rozhodnutí a cílevědomá práce jak statutárních
orgánů, tak vedoucích pracovníků a zaměstnanců celé společnosti. Náročná
první etapa, bez které by nebylo akciové
společnosti Vodovody a kanalizace Mladá
Boleslav, tak skončila.
Co říci závěrem? Nevyplnily se
předpovědi skupin později prosazujících
nutnost vstupu tzv. strategických partnerů o tom, že smíšené společnosti ve
vodárenství se budou zmítat v politickém
soupeření stran, místo aby provozovaly První zasedání dozorčí rady
vodovody a kanalizace. Nestabilitu
takových společností zdůvodňovali členové skupin tím, že se ve statutárních orgánech budou vždy po 4 letech
střídat starostové podle výsledků komunálních voleb. Desetileté období společnosti naopak ukázalo a prověřilo
uvážlivost představitelů obcí a měst i jejich zastupitelstev. Rozhodování v orgánech společnosti - valná hromada,
představenstvo, dozorčí rada - vždy vytvářelo a jistě bude dál vytvářet podmínky pro jistotu, stabilitu a dobré
výsledky při práci pro zákazníky a pro správu a rozvoj do společnosti vloženého vodohospodářského majetku.
Naprostá většina starostů pochopila, že dodávka vody a odvádění a čištění odpadních vod jsou veřejným zájmem,
věcí každodenního života, a i když jsou pochopitelně předmětem obchodu, není možné s nimi handlovat dle
okamžitých cílů a potřeb obchodníků, ať si říkají jakkoliv, a činit nevratná rozhodnutí.
Rozhodnutí statutárních orgánů, svou náročností sledujících prosperitu společnosti, přinesla jistoty, které se promítly do plnění strategických cílů a do jednotlivých úspěšných hospodářských roků. Přes vysoký pokles spotřeby
vody (60 %) společnost plnila stanovené ﬁnanční plány a tvořila zisk. Při jeho rozdělování starostové - akcionáři
a jejich zástupci ve statutárních orgánech společnosti vždy prosazovali použití ﬁnančních prostředků v maximální
míře na rozvoj společnosti, dividendy dostaly přednost až za hospodářský rok 2002. Společnost dokázala expandovat
i mimo Mladoboleslavsko díky vítězstvím ve výběrových řízeních na provozovatele vodohospodářských zařízení
vodovodů a kanalizací, a to před mnohými renomovanými ﬁrmami.
I výsledky auditů prokázaly stabilitu, dynamičnost a schopnost podnikat. Prokázaly i vysokou péči o veškerý majetek a vysoké nároky na dodavatele stavebních či technologických prací i kvalitu jejich dodávek.
Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., si svými výsledky získala mezi ostatními vodárenskými ﬁrmami dobrou pověst, respektu se těší i u těch, kteří by ji rádi prodali zahraničním společnostem. Její
zaměstnanci za 10 let vyspěli, naučili se používat při své práci progresivní materiály s velkou životností, ovládnout
nové technologie, vybudovat systémy, které nepřetržitě a v širokém spektru poptávky dávají informace o funkci
veškeré vodohospodářské infrastruktury. Stačí porovnat jenom dispečink před 10 lety s dnešním dispečinkem.
Uplynulých 10 let bylo úspěšným navázáním na dobrou práci i tradici mladoboleslavských vodohospodářů z dob
okresní vodohospodářské správy i z dob závodu státního podniku.
A protože zásadní hodnocení udělají zákazníci a akcionáři, zbývá mi závěrem poděkovat všem, kteří se zasloužili o přípravu privatizačního projektu a v uplynulém desetiletí o dobré jméno akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Mladá Boleslav, a popřát všem do dalších let pevné zdraví a mnoho úspěchů v každodenní práci.
Ing. Otakar Pavlík
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Představení provozu 02: skupinový vodovod
Mladá Boleslav a okolí, rozvody vody
Zdeněk Doležal, vedoucí provozu
Provoz 02 - skupinový vodovod
Mladá Boleslav, rozvody vody - zajišťuje zásobování vodou a provozování
vodovodů v Mladé Boleslavi a přilehlém okolí, to znamená od severu
k jihu od Chudoples po Jizerní Vtelno

Hrdlořezy a Josefův Důl zajištěno
menšími čerpacími stanicemi u jednotlivých zdrojů a nepoměrně větší
část obcí je zásobena pomocí skupinového vodovodu kvalitní podzemní vodou částečně z lesnatých údolí

Zdeněk Doležal
a od východu na západ od Martinovic
a Dlouhé Lhoty po Bukovno a Líny.
Celá oblast čítá kromě Mladé Boleslavi ještě dalších 25 obcí.
Zásobování je pro Jizerní Vtelno,Vinec, Dalovice, Bukovno, Líny,

u Chudoples a z prameniště Rečkov
v povodí potoků Bělé a Rokytky.
Informace o původních zdrojích
vody pro Mladou Boleslav si zaslouží letmý pohled do historie, která je
- co se vodárenství týče - velmi pes-

trá a úzce souvisí s rozvojem města.
První doložené počátky vodárenství,
na jejichž tradice, s trochou nadsázky řečeno, navazuje dnešní rozsáhlá
a pestrá činnost provozu, se datují do
14. století, kdy byla voda z Podstupenského pramene na dnešní Ptácké
ulici proti mlýnu nejprve nosiči donášena nahoru do města a posléze
od roku 1496 čerpána do staré vodárenské věže čerpadlem poháněným
vodními koly. Odtud byla následně
rozváděna do několika kašen a mnohem později do jednotlivých domů.
Tento stav - samozřejmě s různými
obměnami jdoucími s dobou - trval
prakticky až do začátku dvacátého
století, kdy bylo městskou radou
zejména z hygie nických důvodů
(prameny a studna nemohly být v té
době hygienicky nijak zabezpečovány) rozhodnuto o hledání nových
zdrojů nezávadné vody pro město.
Tyto práce byly zadány pražské
stavební ﬁrmě Kress. Zdroje byly
nalezeny v klidném, zalesněném
Choboteckém údolí na jihozápad
od města za hlavním mladoboleslavským nádražím. Nejprve studna
a posléze vrty sloužily spolu s novým tisícikubíkovým vodojemem,

Zleva: Ladislav Ďurčo, František Fidler, Petr Tajer, Vladimír Zvěřina, Luděk Sosnovec, Soběslav Sobota, Václav
Pitro, Pavel Konečný, Jaroslav Borovec, Zdeněk Rýzner, Jiří Housa, František Hybler, Věra Částečková, Zdeněk
Doležal a Jaroslav Kvapil.
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Vývoj poruch za období 1996 - 2002

budovaným nad údolím až do devadesátých let 20. století. Dnes nejsou
pro velký obsah železa a zejména pro
dostatek kvalitní pitné vody z Rečkova využívány.
V současnosti je voda akumulována ve čtrnácti vodojemech o objemu
od 45 do 6000 m3 sloužících pro šest
vodovodů menších obcí a skupinový
vodovod Mladá Boleslav.
Z vodojemů je voda dopravována
k odběratelům potrubím o průměru
od 50 do 800 mm rozsáhlou vodovodní sítí. Celková délka těchto
řadů je přibližně 230 km, k čemuž je
nutné připočíst ještě 80 kilometrů veřejných částí vodovodních přípojek.
Stáří těchto řadů je značné a nejsou
zde výjimkou řady z 19. století, tedy
řady více než stoleté, k jejichž výměně se postupně za vynaložení nemalých ﬁnančních nákladů přistupuje.
Příkladem z posledních let mohou
být následující rekonstrukce a výměny: Mladá Boleslav - Staré Město (7,85 mil. Kč), vodovod v ulicích
Kezeliova, J. Augusty a Kalefova
(1,66 mil.Kč), vodovod Neuberk
(2,43 mil. Kč), vodovod Nádražní
ulice (1,85 mil. Kč), vodojem a řady Dalovice (1,79 mil. Kč), Bradlec
ulice Bezdězská (1,53 mil. Kč). Tím
ovšem není výčet oprav a investic
zdaleka vyčerpán. Takto vynaložené náklady by se společnosti měly
vrátit ve snížení počtu poruch a havárií vodovodních řadů a přípojek,
kterých, jak je patrné z přehledného
grafu vývoje poruch, je v průměru
kolem 200 ročně, a v konečném
důsledku i ve snížení procenta cel-

kových ztrát. Snížení počtu poruch
a zejména jejich preventivní vyhledávání se stává jedním z hlavních
cílů a činností pro snížení procenta
ztrát. Základní myšlenkou a hlavním

cílem provozu samozřejmě zůstává
bezproblémové zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Celkový počet provozem zásobovaných obyvatel se pohybuje okolo
55 tisíc. Patrný je vývoj směřující neustále ke snižování odběrů zejména
ve skupině průmyslových, zemědělských a ostatních odběratelů, u domácností se odběry stabilizovaly,
můžeme možná mluvit o mírném
nárůstu. Z pohledu společnosti je
tento vývoj samozřejmě nepříznivý
a ovlivňují ho zejména velké ﬁrmy
a ﬁrmy upadající a likvidované.
O úspěšný chod celého provozu
a plnění jeho základních povinností
se stará kolektiv čítající 5 techniků,
14 montérů vodovodů a 5 odečítaček
vodoměrů, jejichž hlavním a nejdůležitějším cílem je spokojený zákazník
- odběratel kvalitní pitné vody. l

Procenta ztrát vody za období 1996 - 2002

Mistři provozu Jaroslav Kvapil a Jiří Housa u mapy vodovodu
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Od přirozených zdrojů vody k vodovodům
na Mladoboleslavsku
Ing. Otakar Pavlík, člen redakční rady
Sídelní útvary předměstského typu byly v naprosté většině rozloženy na březích potoků a řek, jako
přirozených a nejlépe přístupných zdrojů vody. Tak, jak některé sídelní útvary rostly, tak zároveň rostla
nejen spotřeba vody, ale často i znečišťování vodních toků produkcí odpadních vod hlavně z dílen koželuhů,
jirchářů a ze zařízení využívajících vodní energii, především brusíren, plátenických mandlů, soukenických
valch, platnéřských pulíren, pil, lisů na olej a papíren.
Na kvalitě vody nebyla v té době jsou od 12. století známy přivaděče se ale stále voda donášela nebo
paradoxně závislá její osobní spotře- vody ve formě otevřených koryt nebo rozvážela. Většina studní byla veba, ale provozy sladovnické a zvláště trub ze dřeva, kamene, pálené hlíny řejných v majetku obce. Donáška
pivovarské. Kvasné pochody a chuť či olova. Byly vždy pouze gravitační vody negativně ovlivňovala rozvoj
a nikdy nesloužily širší společnosti zemědělské výroby.
(Strahovský klášter, Zbraslavský
Čerpání vody ze studní bylo odvisklášter, Vyšehrad, Pražský hrad).
lé od technického pokroku. Dlouho
Potřeby mnohem většího počtu používaná vodní kola byla vázána
městských obyvatel byly odlišné na sílu vodního toku. Sídla položená
a nutně si vyžádaly zdokonalení mimo vodní toky mohla uvažovat
a zřizování různých objektů, které o zřízení vodovodu teprve po zavebyly v této souvislosti ve městech dení výbušných motorů a zvláště po
použity vůbec poprvé. Komplex zvládnutí výroby motorů o menší význalostí a dovedností potřebných konnosti a zároveň vyšší funkčnosti,
k řešení výše naznačených problé- spolehlivosti a snadnější obsluhy.
mů musíme považovat za součást Tak začala po roce 1900 významná
stavební kultury, která podmínila etapa budování vodovodů na českém
vznik a postupný vývoj dnešního venkově, protože podmínkou hygiefortelného řemesla vodárenského, nického a kulturního povznesení obce
včetně pozdějšího odvádění a čištění bylo zřízení vodovodu a jeho postupodpadních vod.
ný rozvod po obci až do domů.
I při osídlování dnešního MlaStavba samostatných vodovodů
doboleslavska,
ještě
před
počátkem
v
té
době byla složitým a nákladným
Vodojem Choboty v roce 1934
českého státu, hrála podstatnou roli podnikem. Přesto z dostupných prapiva byly nečistou vodou ovlivněny řeka Jizera i potok Klenice. Z hle- menů víme, že do roku 1914 bylo
natolik, že se postupně pro výrobní diska rozvoje a vývoje vodárenství postaveno v Mladoboleslavském
účely začalo používat vody ze vzdá- je zajímavé, jak byl rozvoj vodovodů okrese 23 takových vodovodů.
lenějších pramenů nebo druhotných a mnohem později ještě více kanali- Správný zásah státu i země (nižší
zdrojů vody - studní.
zací podmíněn polohou a rozlohou správní celek té doby), porozuměDalší růst předmoderních měst- sídla. To je dodnes na Mladobole- ní obyvatelstva, odborná vyspělost
ských sídel a zvláště jejich opev- slavsku patrné. Klasickým příkla- projektantů a prováděcích firem
ňování sebou přineslo nutnost řešit dem jsou historické vodovody v Bělé i tradice výkonného dozorčího úřado té doby neobvyklé problémy. To pod Bezdězem
vedlo ke vzniku objektů a zařízení a hlavně v Mlado té doby nepotřebných. Nutnost dé Boleslavi. Ty
zajistit pro početné obyvatele a hos- si zaslouží sapodářská zvířata dostatek pitné i užit- mostatná pojedkové vody a zároveň potřeba uložit nání. Sídla na
a odvést množství jimi vyproduko- Mladoboleslavvaných splaškových vod a dalších sku, položená
odpadů si samo vynutilo taková v údolích, měla
řešení, která do vzniku městských snadno dostupsídel nebyla obvyklá. Celá řada nou vodu, i když
technických inovací se sice již dříve v různé hloubce
uplatnila v klášterech, ale sloužila a o různé kapapouze malé komunitě. Příkladem citě. Z vybudo- Hrubý výlom štoly Hlučovských pramenů pro vodovod
může být pražská aglomerace, kde vaných studní Bělá pod Bezdězem v době První republiky
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du byly nutnou podmínkou pro
vznik vodovodů. U řady z nich se
zdvih vody zajišťoval stále ještě
primitivnějším způsobem pomocí
vodního kola a pístových čerpadel,
což na druhou stranu bylo provozně nenáročně. Nutno poznamenat,
že přes svou „zaostalost“ tehdy
vznikla vodní díla sloužící do konce
20. století. Na Mnichovohradištsku
je takovým příkladem vodní dílo
Kozmice, které si zaslouží rovněž
samostatnou kapitolu.
Získat vodu pro sídla položená na
náhorních plošinách bylo složitější.
Reliéf mladoboleslavské krajiny na
severozápad od Jizery je velmi členitý. Náhorní plošiny jsou rozbrázděny
hlubokými a většinou úzkými důly.
Místně se jim rovněž říká dolce,
debře, choboty a rokle. Na náhorních
plošinách jsou četná zemědělská sídla.
Jejich založení bylo podmíněno tím,
že pole zde lépe vyhovovala zemědělskému obdělávání než úrodnější, ale
často zaplavované údolní nivy. Půda
náhorních rovin má ale slabší pokryv
hlinitých, hlinitopísčitých nebo
štěrkových čtvrtohorních vrstev. Ty

Objekt čerpací stanice Choboty po přívalovém dešti v roce 1934
přítoky, vytváří hladinu vydatných
podzemních vod i v několika horizontech. Ty potom přetékají na povrch
v příhodných údolích jako pramínky
nebo silné prameny, ale ne všechny
důly jsou mokré.
Sídla náhorních plošin si mohla
v té době zajistit vodu pouze dvěma
způsoby. Buď vybudovat studnu,
a to velmi hlubokou, aby bylo dosaženo podzemní vody, nebo vodu
získat z pramenů často vzdálených

Pohled na primární řemenové kolo Francisovy turbíny na původní čerpací
stanici Mohelské skupiny v Buřínsku. Hnací silou byla voda z říčky Mohelky
dopravovaná zakrytým přívodním kanálem. Kolo přenášelo pohyb na transmisi k pohonu tří čerpadel.
neudrží vodu povrchovou, natož podzemní. Pod nimi uložené propustné
a rozpukané pískovce odvádějí veškerou vodu do značných hloubek, kde
teprve vlivem nepropustných vrstev
nebo celkové hydrologické rovnováhy určené hlavním recipientem všech
povrchových vod - Jizerou a jejími

mokrých důlů. Kopání studní bylo
velmi nákladné, technicky náročné
a riskantní, neboť voda v nich byla
často kontaminována povrchovými vodami z kulturní vrstvy sídla.
Pouze ekonomicky silní jedinci
nebo obce se odhodlaly k takovému
postupu. Tak tomu bylo například

v Katusicích (hloubka 70 m), Krásné Vsi (55 m) apod. Postupně došlo
k znehodnocení těchto zdrojů odpadními vodami z obcí a zemědělským
hospodařením a obce byly připojeny
na jiné vodovody.
U naprosté většiny sídel se voda
stále donášela či dovážela z údolí.
A tak se obce sdružovaly k provedení
složitějších, technicky náročnějších
a ﬁnančně nákladnějších vodních děl.
Toto snažení bylo zpočátku doprovázeno řadou předsudků a řevnivostí,
ať již mezi obcemi nebo mezi jedinci,
zpravidla zemědělci. Neexistovaly
ani přesvědčivé technické příklady.
Vždyť první návrh společného řešení
dopravy vody do skupiny obcí byl
popsán až v roce 1903 v sousedním
mělnickém okrese profesorem České techniky Dr. Alfonsem Slavíkem
a týkal se 14 obcí v okolí Mšena.
Tentýž autor v roce 1907 vypracoval
formou studijního programu s posluchači meliorací studii vodovodu. Až
v roce 1909 se nově založené oddělení vodovodů při technické kanceláři
Rady zemědělské zabývalo detailním
projektem a ke stavbě 1. etapy Mšenského vodovodu došlo dokonce až
po vzniku Československé republiky
v roce 1921. Dílo bylo dokončeno
v roce 1927.
Můžeme být hrdi na to, že předtím,
již v roce 1923, byl na Mnichovohradišťsku vybudován technicky náročný
vodovod Mohelské skupiny sloužící
dodnes svému účelu. Jedině čerpací
stanice prošla nutnými úpravami,
vynucenými vysokým nárůstem spotřeby vody v zemědělských velkochovech i nárůstem hygienických potřeb
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napojených odběratelů. Dokonalé
technické dílo a jeho ﬁnanční řešení
byly vzorem pro vznik dalších skupinových vodovodů v mladoboleslavském regionu, jak je známe dnes.
Některé dostaly své názvy podle
místa zdroje, například Bezdědický
skupinový vodovod (plánovaný až
na zámek Houska s vodojemem na
Vrátenské hoře), jiné dle většinového donátora díla (Niměřický skupinový vodovod) nebo dle situování
vodojemu ( Bezvelský skupinový
vodovod).
Není bez zajímavosti, že naprostá
většina vodovodů na Mladoboleslavsku byla dokončena do roku 1938.
Po druhé světové válce přes četné
akce „Z“ jich bylo mnohem méně,
zato bylo mnoho vodovodů doplněno o nové, vydatnější zdroje. Jiné
musely být kvůli místním zdravotně
nevyhovujícím zdrojům napojeny
na vodovody jiné. Zejména byly

tam, kde rozvoji průmyslu, zemědělství a zvláště rozvoji komplexní
bytové výstavby zdroje již nestačily.
Asi hlavním důvodem, proč kapacita
zdrojů nestačila, byla nízká cena vody
0,60 Kč za 1 m3. To vedlo po dobu celé
„socialistické éry“ k plýtvání vodou
a každý rok bylo třeba jenom pro
aglomeraci Mladé Boleslavi zajistit
prostředky, vybudovat a napojit na
vodovod nový zdroj o kapacitě 15
- 20 l/s pro zásobení.
Nejiná byla situace na venkově.
Vodovody budované před vznikem
Československa, tedy do roku 1918,
ale i většina těch z první republiky
byla v naprosté většině zakončena
u odběratelů pouze jedním výtokem, od kterého se voda roznášela
v nádobách do místa spotřeby,
hlavně kuchyní a výjimečně chlévů.
Kolektivizace zemědělství, postupné
zavedení velkochovů a etapa vybavování venkovských domácností

Původní vstupní objekt do pramenné štoly Hlučovských pramenů
přepojeny místní vodovody v Čisté,
Luštěnicích, Sychrově, Bakově nad
Jizerou, Horkách, Brodcích, Chudoplesích, Kosmonosích a městských
čtvrtích Mladé Boleslavi - Čejeticích,
Čejetičkách a Bezděčíně. V posledním desetiletí byly postaveny dva
významné skupinové vodovody
ﬁnancované samosprávou obcí za
přispění státu - Žehrovský a Kněžmostský.
Je ale pravda, že z důvodů bilančních byly neustále hledány kapacitní
zdroje, protože původní nestačily
novým potřebám. Klasickým příkladem je opět skupinový vodovod
Mladá Boleslav. Podobně tomu bylo
i v dalších místech okresu, hlavně
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Portál Podstupenského pramene a
stará vodárenská věž v Mladé Boleslavi po úpravách v roce 1874
vodou, a tím pokles její spotřeby o
60 % proti roku 1989. Ještě v roce
2002 byl zaznamenán mírný pokles
spotřeby. I když to akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá
Boleslav přináší ekonomické a technické problémy, zvláště dodržení
předepsané kvality vody, znamená to
na druhé straně nejen zachování
obnovy zásob podzemních vod, což
dříve nebylo, ale také jejich trvalé
navýšení. To zajistí budoucím generacím obyvatel mladoboleslavského
regionu život a rozvoj i v době, kdy
podle prognóz nebudou mít na zeměkouli dva lidé ze tří dostatek vody.
Aby tyto zdroje byly zachovány
i ve své kvalitě, je závislé na tom,
jak budeme hospodařit s odpadními
vodami a odpady vůbec. To je však
samostatná kapitola v činnosti akciové společnosti.
l

sociálním zařízením po vzoru městského osídlení si všude vynutila zvýšení kapacity zdrojů, místně i výtlaků
a vodojemů.
Teprve zavedení regulované
ceny
vodného v roce
1991 z 0,60 Kč/
1 m3 na 1,50 Kč
pro domácnosti a z 3,70 Kč/
1 m3 na 4,50 Kč
pro ostatní odběratele a její
pozdější zvyšování znamenalo Stále udržovaná kašna na náměstí v Bělé pod Bezdězem
počátek šetření z roku 1858

Vicmanov - rekonstrukce vodojemu
a vodovodních řadů
Ladislav Rydval, technik vodohospodářského rozvoje a investic
V říjnu letošního roku byla stavebně dokončena investiční akce
Vicmanov - rekonstrukce vodojemu, rekonstrukce vodovodních řadů.
O způsobu řešení zásobování vodou
a zlepšení tlakových poměrů v obci
bylo zahájeno jednání v polovině
roku 2000, kdy byly určeny hlavní

problémy v zásobování vodou v obci
a potřeba řešit následující úkoly:
- zvolit vhodnou koncepci
opravy vodojemu o obsahu 30 m3.
Tento vodojem z roku 1920 byl využitelný jen z poloviny, protože byl
prasklý. Ve špatném stavu byl také
stav konstrukcí. Dalším problémem
bylo umístění vodojemu těsně vedle cesty bez možnosti rekonstruovat, případně rozšířit armaturní
komoru, vodojem neměl odpadní
potrubí a při čištění musel být vyčerpán, do akumulační komory byl
velmi problematický přístup. Byla
hledána nejvýhodnější varianta
s přihlédnutím k nákladům potřebným na rekonstrukci. Zvažovaly
se varianty vyvložkování plastem,
vybetonování další nádrže do vodojemu či zbourání vodojemu.
- řešit způsob výměny části
výtlačného řadu z rokle pod terasou na soukromém pozemku, kde
je v hloubce až 6 metrů původní
ocelové potrubí, v případě poruchy
v podstatě neopravitelné.
- provést výměnu části poruchového zásobního řadu v obci a napojit
přilehlé nemovitosti.
Po vypracování několika alternativ řešení rekonstrukce a posouzení

ekonomické stránky byly zvoleny
následující varianty oprav:
- částečné zbourání akumulační
nádrže a jejího použití jako ztraceného bednění pro vybetonování
nové železobetonové nádrže,
ubourání armaturní komory a její
řešení podzemní šachtou mimo komunikaci. Oddělení
vodojemu od místní
komunikace pomocí
opěrné zdi
- výměna části
výtlačného řadu
pomocí technologie
řízené mikrotuneláže
- výměna odpadního potrubí
a zásobního řadu
s položením nového signalizačního kabelu v souběhu se stávajícím
potrubím
Při projednávání projektové
dokumentace s majiteli některých
soukromých pozemků, kde bylo
vedeno staré potrubí, nebyla nalezena shoda ani za pomoci starosty
obce a po 5 měsících úporných jednání bylo nutné řešit změnu trasy
a položení nového výtlačného řadu,
gravitačního řadu, odpadního potrubí a signalizačního kabelu po jiných
pozemcích místních obyvatel, kde
k dohodám a uzavření smluv o budoucích smlouvách na zřízení věcného břemene došlo.
Realizace stavby by se neobešla
bez úzké spolupráce vybraného

zhotovitele s provozy 04 a 06, které
svojí odborností a znalostí místních
podmínek výrazně pomohly zdárnému dokončení díla.
l

Parametry a údaje
o stavbě:
• kompletní rekonstrukce akumulační
nádrže, zateplení vodojemu, výstavba
opěrné zdi, zasypání vodojemu zeminou, zřízení podzemní armaturní
komory, vystrojení novou technologií,
přípojka elektrické energie, elektroinstalace, přenos dat
• výměna výtlačného řadu z rokle až
k vodojemu, provedení řízené mikrotuneláže v délce 51 m. Celková délka
výtlačného potrubí 210 m, potrubí PE
100 DN 63
• položení signalizačního kabelu
z rokle k vodojemu a jeho protažení
chráničkou provedenou mikrotuneláží v délce 51 m, délka kabelu 210 m
• položení zásobního potrubí v délce 250 m a napojení na řady v obci,
přepojení přípojek, potrubí PE 100,
DN 90
• položení odpadního potrubí v délce
180 m, potrubí PE 100 DN 150, včetně vybudování výtokového objektu
• Projektant stavby: projekční kancelář Vodohospodářské inženýrské
služby, a.s., Praha
• Zhotovitel stavby: Vakstav, spol.
s.r.o., Jablonné nad Orlicí, část elektro
Provoz 06 VaK MB, technologie vodojemu Hakov, spol. s r.o., Hranice
• Náklady stavby 1,7 milionu Kč

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Křížová 472/47, 150 39 Praha 5
Nabízí veškeré práce zejména v oblasti vodohospodářských staveb, projektové dokumentace, rozpočtování,
studie, provozní dokumentace, projednání dokumentace
v příslušném řízení, autorský dozor projektanta, technický dozor investora, závěrečné vyhodnocení staveb.
Tel.: 251 55 40 06, 251 55 52 33, fax: 251 55 64 58, E-mail: projekce@vis-praha.cz
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Oddělení hospodářské správy
Jitka Maršíková, vedoucí oddělení
Je těžké odhadnout, jakou má
vážený čtenář představu o činnosti
oddělení hospodářské správy, má-li
vůbec nějakou. Dá se říci, že název
tohoto oddělení je nekonkrétní, ale je
těžké pro soubor činností, které toto
oddělení zajišťuje, volit nějaký jiný.
V podstatě se dá říci, že se oddělení
stará o správu, respektive o zázemí
provozu 09, což je vedení společnosti
a útvary technické, ekonomické
a obchodní. Činnosti, které tomuto
oddělení náležejí, se dají rozdělit na
několik částí.
V provozní části, kdy se snažíme
zajistit v sídle společnosti v Čechově
ulici v Mladé Boleslavi zaměstnancům a návštěvníkům příjemné prostředí, je to především oblast úklidu.
Tu oddělení hospodářské správy zajišťuje čtyřmi pracovnicemi, které
uklízí tři patra provozní budovy,
suterén, vstupní halu s recepcí,
hlav ní sk lad, sk lad tiskopisů,
sklad vodoměrů a prostory provozu 02. Zajišťuje také úklid a údržbu
přilehlých prostor dvora a parkovišť,
včetně údržby zeleně.

V neposlední řadě je to zajišťování chodu zákaznického centra ve
vestibulu provozní budovy
v Čechově ulici, kde slouží
3 pracovnice
v denním provozu od 5.30
do 17.30 hodin.
Mají na starosti
distribuci a evidenci odesílané
pošty, především všech
faktur za vodné
a stočné, obsluhu telefonní Jitka Maršíková
ústředny, spojující nejen všechny
kanceláře provozní budovy, ale i čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav
- Podlázky, výběr hotovostí za vodné
a stočné od odběratelů přicházejících
platit osobně, navádění návštěv na
příslušná pracoviště, koordinování přepravy zaměstnanců, kteří
nemají k dispozici služební vůz,
při jejich služebních pochůzkách

Milena Peldová, Václava Bučková a Jana Dvořáková
Vedle úklidu všech těchto prostor
se staráme o dodávku a distribuci
obědů, zajišťování školení, porad,
konferencí a dalších setkání, která
se konají v konferenční místnosti
vedle jídelny.
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a dále částečně řeší ostrahu objektu
- vjezdy cizích vozidel, uzamykání
a otevírání svěřených objektů i evidenci klíčů.
Druhou část činností oddělení
hospodářské správy bych nazvala

organizační. Jde především o spoluvytváření celkového image ﬁrmy,

od loga a téměř všeho, co s ním
souvisí - např. graﬁcké ztvárnění,
jeho používání - přes organizování
valné hromady, zajišťování a zpracování prospektů, výročních zpráv,
novoročních tiskovin (kalendáře,
diáře, nástěnné a stolní kalendáře,
novoročenky), prezentačních panelů, reklamních předmětů až po
vydávání Zpravodaje, který právě
držíte v ruce. Dále je to spolupráce
při vybavování kanceláří a prostor
provozní budovy i ostatních provozů a spolupráce na rekonstrukci provozní budovy, její výzdobě a údržbě.
S tím souvisí koordinace práce výtvarníků, graﬁků, návrhářů, architekta a reklamních ﬁrem. Dá se říci,
že všude tam, kde objevíte ﬁ remní
logo, je práce oddělení hospodářské
správy. Patří sem i spolupráce při
prezentačních akcích souvisejících
s každoročními oslavami Dne vody
a dnů otevřených dveří na některých
provozech ﬁrmy.
Největším projektem, který se
podařilo našemu oddělení ztvárnit,
byla prezentace ﬁrmy na CD vizitce. Byla to zatím nejnáročnější práce
v této oblasti hlavně z důvodu koordinace údajů z jednotlivých provozů
a oddělení i následné „nekonečné“
korektury.
V této oblasti nás v nejbližší
budoucnosti čeká zajišťování akcí
k desátému výročí založení ﬁ rmy

ce, kterých je
ve vlastnictví
ﬁ rmy 91, a 44
mobilních
telefonů, rozděluje je na
provozy a jejich jednotlivé
činnosti. Údaje zpracovává
a porov nává
s předešlými
účetními
obdobími
a vytváří tak

podklady pro usměrňování případně rostoucích nákladů.
Práce oddělení hospodářské
správy přímo nesouvisí s výrobou
a odkanalizováním vody, ale je
pravda, že s prázdným žaludkem
a v neuklizeném prostředí se těžko
pracuje i přemýšlí. Doba se změnila a každé dobré ﬁrmě rovněž záleží
na tom, jak je vnímána zákaznickou
veřejností. Tu kladně ovlivňuje především vhodně vedený první kontakt
se zákazníkem, přívětivé jednání,
pořádek ve ﬁrmě i její zviditelnění
a nevtíravá prezentace.
l

Blanka Povšíková
a výraznější prezentace společnosti
na internetových stránkách. Pokud
ušetříme čas a síly, uspořádáme
pro zaměstnance a jejich děti další
- v minulostí úspěšnou - „Vodárenskou míli“.
Z ost at n ích či n nost í, k teré
spadají do kompetence oddělení
hospodářské správy, je především
správa jedenácti bytů ve vlastnictví společnosti a správa rekreačního objektu ve Starých Splavech.
Zde se jedná hlavně o spolupráci
s nájemci, koordinování jejich požadavků, kontrolu objektů, plnění
nájemních smluv a organizování
rekreace zaměstnanců. Oddělení
eviduje poplatky za telefonní stani-

Věra Čermáková, Jarmila Míčová a Jiřina Návesníková

Jenom to dobré v roce 2004
Vám přeje vedení
akciové společnosti
Vodovody a kanalizace
Mladá Boleslav
a redakční rada.
13
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Exkurze
Tomáš Zahrádka, Jitka Maršíková a Hana Křížová
Pořádání exkurzí na úpravně vody Rečkov se stalo již třicetiletou tradicí. Nemůžeme sice přesně říci jejich počet
za celou tuto dobu - pamětníci je odhadují na stovky, ale na úpravně vody jsou s nimi bohaté zkušenosti a rovněž
humorné zážitky. Po léta se neustále potvrzuje, že nejen děti, ale ani dospělí nemají ponětí o tom, co technických
prostředků, co práce a úsilí je zapotřebí k tomu, aby mohli doma jednoduše otočit vodovodním kohoutkem.
Milé jsou výpravy důchodců, kteří jsou za prohlídku a výklad velice vděčni, právě tak zájezdy turistických oddílů,
které spojují návštěvu vodárny s prohlídkou národní přírodní památky Klokočka, soustavy bývalých rybníků a kapličky u svatého Prokopa v údolí Rokytky. Velký
zájem projevilo ekologické hnutí Děti Země,
školní přírodovědecké kroužky a samozřejmě
studenti, kteří zpracovávají vodárenství jako
téma školní práce. Pokud jde o exkurze celých
školních tříd v rámci jejich vyučování, pak záleží na počtu dětí a především na učiteli, který
je přivede. Ideální jsou skupiny od 15 do 30
osob. Velmi dobré je, když učitel děti na exkurzi
předem připraví. S uznáním pak nasloucháme
dobře kladeným otázkám, s údivem sledujeme
bločky a pera v rukou dětí a dovídáme se, že
zítra se třeba bude ve škole psát slohová práce
o vodárně.
Jiří Studničný, hlavní průvodce na úpravně vody Rečkov
Součástí exkurze je též stále se rozšiřující
výstava armatur a čerpadel používaných na úpravně vody. V současné době byla dokončena prezentační místnost
s videoprojekcí. Tím se kvalita prohlídky ještě zlepší.
Po celou dobu organizace exkurzí byl hlavním provázejícím Jiří Studničný, který svým kvalitním a rozsáhlým
výkladem dokázal upoutat pozornost jak malých školáků a studentů, tak i dospělých a odborníků. V těchto dnech
odchází do důchodu. Patří mu velký dík a obdiv za tuto činnost a trpělivost se všemi všetečnými návštěvami.
Po dobrých zkušenostech s exkurzemi
na úpravně vody Rečkov se začaly postupem času pořádat další zajímavé exkurze
na čistírně odpadních vod II Mladá Boleslav - Podlázky, kde se návštěvníci opět
podivují, co úsilí musí být vynakládáno,
aby se lidmi znečištěná kvalitní pitná voda,
která k nim přitéká z úpravny vody, vrátila do přírodního koloběhu v co nejvyšší
kvalitě. V posledních několika letech byla
čistírna intenziﬁkována a vyhovuje tak nejpřísnějším evropským normám. Může se
pochlubit zatím nejexotičtější návštěvou
dvaceti pěti španělských studentů z Univerzity Complutense Madrid. Velmi zajímavá také byla návštěva studentů a profesorů z Přírodovědecké fakulty Univerzity
Pavel Körner při výkladu obsluhy čistírny odpadních vod
l
Karlovy v Praze.

Vedení akciové společnosti uvítá další zájemce
o návštěvu vodárenských zařízení.
Školám po dohodě nabízí i možnost příspěvku na dopravu.
Stačí se domluvit s personálním oddělením společnosti.
Volejte na telefonní číslo 326 376 128.
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Aktuality
Setkání vodárenských seniorů
Tradiční setkání vodáranských seniorů se konalo 23. října. Na přátelském popovídání se
sešlo 34 bývalých a současných zaměstnanců akciové společnosti. Jubilantům byly k jejich
životním výročím předány dárkové balíčky.

Zdeňka Černého a Josefa Rulce vítá předseda odborové
organizace Luboš Krejča.

Květuše Kinčlová, Jaroslav Suchý, Jaroslav Votava a
Josef Rulc

Marie Braunsteinová přebírá dárkový balíček od Ivany
Forštové.

Vlasta Hercíková, Růžena Štrobachová a Marie Šrajerová

Josef Kříž a Milouš Šonský

Mojmír Dufek a Čestmír Koťátko
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Základní údaje o akciové společnosti
Obchodní jméno:
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Vznik: 1. ledna 1994
IČ: 463 569 83, DIČ: 048 - 463 569 83

Sídlo: Mladá Boleslav, Čechova 1151, PSČ 293 22
Předmět podnikání: Provozování vodovodů a kanalizací
Telefon: 326 376 111, fax: 326 721 502
E-mail: mail@vakmb.cz, http://www.vakmb.cz

Vodovody a kanalizace
Mladá Boleslav, a.s.,
nabízí občanům, obcím i organizacím

Váš každodenní partner!

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU KANALIZACE
Speciální čistící vozidlo MUT - kombinace
Tlakové čištění méně zanesených kanalizačních stok do průměru 300 mm,
odstraňování ucpávek, čištění vpustí.

Speciální čistící vozidlo KAISER - recyklační
Čištění ucpaných a silně zanesených potrubí (písek, těžké usazeniny),
průměry od 100 do 1000 mm.

Informace a objednávky na tel. 326 376 191 - p. Miroslav Kuhn
Nepøetržitá dispeèerská služba - tel. 326 721 507

Centrální laboratoøe akciové spoleènosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav
nabízejí obcím, které provozují vlastní vodovod, veřejnou studnu nebo kanalizaci
a provozovatelům školských a stravovacích zařízení i domácnostem, které jsou odkázány na vlastní zdroj
vody nebo provozují domovní čistírnu odpadních vod,

ROZBORY PITNÝCH A ODPADNÍCH VOD
PITNÉ VODY
• rozbory dle vyhl. č. 376/2000 - krátký rozbor, základní rozbor,
úplný rozbor
• rozbory dle konkrétních požadavků
• našim zákazníkům provedeme odběr a kompletně zajistíme
měření přírodních radionuklidů dle zákona 18/1997 Sb. a vyhl.
č. 184/1997 Sb. v laboratoři, která má povolení SÚJB k měření
a hodnocení
ODPADNÍ VODY
• kontroly provozu ČOV, rozbory vod a kalů
• rozbory dle zákona č. 58/1998 o poplatcích za vypouštění
odpadních vod do vod povrchových
• rozbory průmyslových odpadních vod

Informace získáte na telefonu: 326 376 205, e-mail: laborator@vakmb.cz
Zpravodaj akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav vychází v Mladé Boleslavi 2 až 5krát v roce, redakční rada pracuje ve složení: Ing. Jan Sedláček, Ing. Otakar Pavlík, Ing. Vladimír Stehlík, Jitka Maršíková (výkonná redaktorka), Martin Ledvina (autor fotograﬁí), Tomáš Novotný a Mgr. Petr Kopecký (odpovědný redaktor). Graﬁcká úprava: Vladimír Kvíz, Nymburk, www.kviz.nymburk.cz. Tisk: Jiří Blecha, Nymburk.
Registrováno pod evidenčním č. MK ČR E 11181 přiděleným Ministerstvem kultury ČR, náklad 450 kusů, zdarma. Vyšlo dne 12. prosince 2003.
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