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Vážení čtenáři,
bývá zvykem, že je úvodní slovo každého prvního
čísla věnováno zhodnocení uplynulého roku. Jak rád
bych zhodnotil hospodaření společnosti, které opět dopadlo dle plánu, a firma je nadále ekonomicky stabilní. Rád bych tradičně zhodnotil ztráty vody, které jsme
opět udrželi na úrovni devíti procent. Rád bych se také
zmínil o zahájení stavby „Odkanalizování obcí v povodí
Jizery“, kde již byly položeny první metry kanalizace.
Přes tyto úspěchy je letos vše jiné. Naším životem
bohužel rezonuje boj s koronavirem, který zasahuje do
všech oblastí našeho konání. Jsme omezeni jak v osobním, tak i profesním životě. Naše společnost musí dodávat pitnou vodu a čistit odpadní vody bez ohledu na
restriktivní opatření vydávané Vládou ČR. Na jednu
stranu máme výhodu, že nás nemůže nikdo příkazem
zavřít (jako školy a restaurace), na druhou stranu máme
násobnou odpovědnost za kvalitu pitné vody i za ochranu našich zaměstnanců na úseku odpadních vod. Mezi první přijatá opatření patřilo rozdělení zaměstnanců všech profesí na dvě skupiny, které se po určité době střídaly. Riziko výskytu
nemoci nebo pouhé karantény bylo vysoké a naše služby musí být zajištěny 24 hodin 7 dní v týdnu.
Od počátku pandemie se různily názory na vše, od nošení roušek, přežívání koronaviru na předmětech až po to, zda
se nešíří také pitnou vodou a odpadními vodami. Národní referenční centrum (NRC) při Státním zdravotním ústavu
v Praze vydalo stanovisko k problematice výskytu koronaviru v pitné vodě, které nás uklidnilo. Vzhledem k tomu, že naše
pitná voda pochází pouze z podzemních zdrojů, nemusíme nic měnit na své běžné praxi, nemusíme nijak zvyšovat dávky
dezinfekčního přípravku či nově zavádět dezinfekci tam, kde se u chráněných podzemních vod nepoužívá (skupinový vodovod Mladá Boleslav). Obdobně pro pracovníky kanalizací a čistíren odpadních vod nadále platí, že by měli odpovědně
zachovávat stávající bezpečnostní a hygienická opatření a používat ochranné pracovní pomůcky proti nákaze tam, kde je
to nutné (čištění kanalizací, čištění objektů na čistírnách odpadních vod). Dokonce instituce některých evropských států
(obdoba české NRC) dospěly ve svých výzkumech k závěru, že se sice v odpadních vodách objevuje genetický materiál
koronaviru, ale jedná se o neživé a neinfekční zbytky mrtvého viru. Musíme si uvědomit, že odpadní voda je velmi bohatá
na mikroby i viry. Koronavirus způsobující nemoc Covid-19 se pouze přiřadil do celé této rodiny. Doufejme, že dočasně.
Závěrem se vrátím k úvodu, kde jsem letmo nastínil dobré ekonomické výsledky společnosti za rok 2019. Výsledky
za rok 2020 budou velkou neznámou. Rozeběhnou se kola ekonomiky, anebo opět zatáhneme na podzim za brzdu? Na
jedné z vodárenských konferencí na jaře 2019 predikovali ekonomové příchod ekonomické krize horší roku 2008 s daleko
většími dopady po celém světě. Měli pravdu, ale že bude spouštěčem koronavirus, netušil nikdo.
Najděme si v této „omezované“ době čas na sebe, na svou nejbližší rodinu i své koníčky.
Všem čtenářům přeji jen to dobré.

●

Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva
a ředitel společnosti

číslo 1 | 2020 |

3

Zpravodaj akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav

Rekapitulace investic a oprav
společnosti za rok 2019
V loňském roce naše akciová společnost investovala jako každý rok
především do oprav a rekonstrukcí vodovodních řadů a kanalizačních stok.
Dále byly realizovány četné rekonstrukce vodohospodářských objektů
včetně celkové rekonstrukce čistírny
odpadních vod v Bakově nad Jizerou.
Pojďme si tedy zrekapitulovat ty nejdůležitější opravy a investice v uplynulém roce.

Dodavatelské opravy

Stavební a strojní opravy provedené dodavatelsky byly v minulém
roce realizovány v celkovém objemu
62,127 mil. Kč. Ve stavebních dodavatelských opravách bylo prostavěno
50,889 mil. Kč, ve strojních dodavatelských opravách se proinvestovala
11,238 mil. Kč.
Zásadní stavební opravy v oblasti
pitných vod byly:

●●V oblasti péče o vodní zdroje
byly dokončeny regenerace vrtů
v prameništi Klokočka s ověřením
aktuálního
stavu.
Regenerace
proběhly v nákladu 1,628 mil. Kč.
●● Zahájení sanačních prací na železobetonových konstrukcích akumulačních komor zemního vodojemu Propast 2 × 6 000 m3, v roce 2019 byly
provedeny práce v rozsahu 8,516 mil.
Kč na sanaci západní komory, práce
budou pokračovat v roce 2020.
●● Obnova litinového vodovodního
řadu DN 80 mm v ulici Lukášova
v Mladé Boleslavi v koordinaci s rekonstrukcí dlážděné komunikace
v rozsahu 0,875 mil. Kč.
●● Oprava litinového vodovodního
řadu DN 80 mm v Josefově Dole
v rozsahu 1,294 mil. Kč.
●●Výměna výtlačného vodovodního
řadu z obce Vlkava k zemnímu vodo-
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Vlkava, pokládka vodovodního řadu

Benátky nad Jizerou, obnova vodovodního
řadu a kanalizace

jemu Vlkava z litinového potrubí DN rekonstrukci komunikací provedena
150 mm ve finančním objemu 4,714 obnova vodovodních řadů v ulicích
mil. Kč.
Žižkova, Šnajdrova a Boženy Němco●● Obnova poruchového vodovodního vé nákladem 4,638 mil. Kč.
přivaděče do obce Kosořice s nákladem 7,577
mil. Kč, bylo použito litinové potrubí DN 200 mm
s vnějším cementovým
obalem.
●● V Sovínkách byla ve
spolupráci s obcí provedena výměna dožitého
vodovodu DN 80 mm
v ul. Prošovická v rozsahu
1,389 mil. Kč.
●● V koordinaci s rekonstrukcí komunikace v ul.
Pražská v Benátkách nad
Jizerou v investorství Středočeského kraje byla provedena výměna dožitého
vodovodního řadu DN 80
mm v rozsahu 0,73 mil. Kč.
●● V Benátkách nad Jizerou byla také v rámci koordinace prací s městem při Kosořice, obnova vodovodního přivaděče

Chotětov, věžový vodojem – nátěr Zinga na komoře

Kosmonosy, obnova vodovodního řadu
a kanalizace

Bezdědice – oprava vodovodního řadu
v lesním porostu

Bezno, obnova vodovodního řadu
a kanalizace

●●V Bělé pod Bezdězem byla provede-

práce musely být prováděny ručně,
zajišťovala je spolehlivá menší firma
spolu s pracovníky provozu Mnichovo Hradiště, kteří zajistili montážní
práce na vodovodu nákladem 190 tis.
Kč, druhý úsek bude obdobně opraven
v následujícím roce.
●● Byly provedeny sanace vodní ko-

mory zemního vodojemu v obci Nová
Telib s nákladem 162 tis. Kč.
●● v městysu Chotětov byla dokončena celková rekonstrukce ocelového
věžového vodojemu o objemu 100 m3,
v roce 2019 byl náklad 124 tis. Kč, přičemž celkové náklady rekonstrukce
dosáhly 3,797 mil. Kč.

na výměna úseku vodovodu z eternitu
za potrubí z tvárné litiny DN 80 mm
v rozsahu 0,704 mil. Kč.
●●V obci Bezdědice se podařilo provést opravu prvního úseku poruchového vodovodního řadu v prudkém svahu v lese na severní straně obce, zemní
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Mnichovo Hradiště, obnova vodovodního řadu a kanalizace

Dalovice, vodojem

Mnichovo Hradiště, Husova ulice
– obnova vodovodního řadu a kanalizace

Vinec, vodojem

Zásadní stavební opravy u kanalizací a ČOV byly:

●● Obdobně jako u pitných vod byla
v rámci koordinované investice v Benátkách nad Jizerou s městem provedena v ulici Šnajdrova obnova kanalizační kameninové stoky DN 300 mm
v nákladu 2,673 mil. Kč.
●● V areálu ČOV II v Mladé Boleslavi
v Podlázkách byla provedena oprava
úseku dožité vnitroareálové kanalizace nákladem 3,175 mil. Kč, bylo použito betonové potrubí celoobvodově
obložené čedičovým obkladem pro
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maximální životnost potrubí.

●● V Mladé Boleslavi byla před plánovanou rekonstrukcí komunikace provedena oprava kanalizační kameninové stoky DN 300 mm ve vnitrobloku
náměstí TGM v rozsahu 1,312 mil. Kč.
●● V Mnichově Hradišti v ulici Matušova byla provedena výměna dožité
kanalizace DN 300 mm resp. DN 250
mm nákladem 2,84 mil. Kč.
●● Současně s realizací opravy přemostění železnice v ulici Havlíčkova
v Mladé Boleslavi byly odstraněny
z vejčité kanalizační stoky tvrdé be-

tonové usazeniny, které dlouhodobě
snižovaly průtočnou kapacitu stoky,
provedeno nákladem 1,280 mil. Kč.
Opravy strojního zařízení v roce
2019
Celkové náklady na opravy dosáhly výše 11,624 mil. Kč. V oblasti strojních oprav byly zajišťovány především
běžné opravy. Největší podíl nákladů
činily opravy strojní technologie, dopravní a mechanizační techniky, čerpací techniky a opravy vodoměrů
a průtokoměrů.

Mladá Boleslav, Náměstí Republiky – oprava kanalizace

V průběhu roku
jsme museli provést
i nákladné neplánované opravy strojního zařízení v Mladé
Boleslavi – Podlázky
na ČOV II, zejména
strojního shrabování
v aktivačních nádržích.
Náklady na opravy
dopravních a mechanizačních prostředků
dosáhly 3,556 mil. Kč,
opravy čerpací techniky dosáhly výše 1,460
mil. Kč a k vyšším patří i náklady na opravy strojní technologie,
které dosáhly výše
4,091 mil. Kč a nákla- Boseň, vodojem a interiér
dy na vodoměry a průtokoměry ve výši 1,086 mil. Kč.
Mezi důležité stavební investice
v oblasti pitných vod patřily násleInvestice
dující akce:
V oblasti stavebních a strojních investic bylo v minulém roce provedeno ●● V místní části Mladé Boleslavi Bezv celkovém objemu 126,257 mil. Kč. děčín byla zahájena první etapa městem
Stavební investice činily 108,157 mil. koordinované investice zaměřené na
Kč, strojní investice 18,101 mil. Kč.
rekonstrukci komunikace a chodní-

ků, naše společnost zajistila provedení
obnovy litinového vodovodního řadu
DN 100 mm nákladem 1,601 mil. Kč,
práce na další etapě budou pokračovat
v roce 2020 (další informace na str. 14).
●● V Kosmonosích probíhala první
etapa společné investice s městem
zaměřená na rekonstrukci ulic Tyrčíslo 1 | 2020 |
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šova, Karla Veselého, Bratří Bubáků a Vrchlického v rámci které byla
provedena obnova vodovodních řadů
a kanalizačních stok s nákladem
10,35 mil. Kč, akce bude pokračovat
v následujících letech dalšími čtyřmi
etapami.
●● Dále v Kosmonosích proběhla obnova vodovodních litinových řadů DN

Dolní Cetno, čerpací stanice

Vlkava, vodojem a interiér
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80 mm ve Wolkerově a Šmeralově ulici v ceně 1,132 mil. Kč.
●● V obci Bezno byla provedena obnova dožitého vodovodního řadu DN 80
mm resp. DN 100 mm ve dvou úsecích
s celkovým nákladem 8,986 mil. Kč
v koordinaci s ŘSD, které řešilo kompletní rekonstrukci silnice I. třídy. Jedna z částí byla provedena bezvýkopo-

vou technologií roztržením stávajícího
potrubí pomocí metody Berstlining.
●● Ve spolupráci s obcí Horní Bukovina byla provedena přeložka litinového
vodovodního řadu DN 80 mm nákladem 1,511 mil. Kč.
●● V Mnichově Hradišti proběhla obnova vodovodu a kanalizace na Masarykově náměstí koordinována městem

Chotětov, úpravna vody – interiér

Benátky nad Jizerou, Pražská ulice – vyměna vodovodního
řadu

před samotnou revitalizací náměstí ve výši
7,091 mil. Kč.
●●
Dále proběhla
v Mnichově Hradišti
v koordinaci s městem
a plynárenskou společností rekonstrukce
kanalizace a páteřního litinového vodovodu DN 200 mm v ceně
11,122 mil. Kč.
●● V Dalovicích byla
provedena
změna
zastřešení zemního
vodojemu a areál byl
i nově oplocen a zajištěn proti přístupu nepovolaných osob nákladem 1,079 mil. Kč.
●● Byla provedena
celková rekonstrukce
zemního
vodojemu
v obci Boseň nákladem 3,504 mil. Kč.
●● Ve Vlkavě byla provedena celková rekonstrukce dvoukomoro-

vého zemního vodojemu nákladem
4,882 mil. Kč.
●● Byla dokončena celková rekonstrukce zemního vodojemu s ATS ve
Vinci, v roce 2019 byly investovány
prostředky ve výši 2,607 mil. Kč.
●● Byla dokončena celková rekonstrukce čerpací stanice Dolní Cetno,
v roce 2019 byly investovány prostředky ve výši 2,313 mil. Kč.
●● Velmi důležitou akcí je realizace
rozšíření účinnosti úpravny vody Chotětov o odstraňování pesticidů, v roce
2019 byla akce zahájena nákupem
nových filtrů nákladem 2,171 mil. Kč,
začátkem roku 2020 budou dokončeny
montážní práce, které naše společnost
realizuje vlastními silami.
Na úseku kanalizací a ČOV bylo realizováno několik důležitých následujících investic:

●● Na kanalizační síti Mladé Boleslavi
byla zahájena na některých odlehčovacích objektech montáž automaticky
stíraných česlí, dokončení předpokládáme v roce 2020, doposud práce provedeny v rozsahu 1,179 mil. Kč.
číslo 1 | 2020 |
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●●Nejvýznamnější akcí
týkající se nakládání
s odpadními vodami
bylo zahájení intenzifikace čistírny odpadních vod v Bakově nad
Jizerou, cílem projektu je zlepšit účinnost
čistění odpadních vod,
obnovit
technologické vystrojení ČOV
a prodloužit životnost
stavebních konstrukcí,
v roce 2019 bylo proinvestováno 34,353 mil.
Kč (další informace na
str. 16).
●●Před realizací nové
cyklostezky z obce
Řepov do Mladé Boleslavi byla položena
Benátky nad Jizerou, Pražská ulice – vyměna vodovodního
část
nového výtlačřadu
ného kanalizačního
●● V areálu ČOV II v Mladé Bole- potrubí pro odvádění odpadních vod
slavi byly téměř dokončeny práce na
z obcí Kolomuty a Holé Vrchy náklaexpozici věnované čištění a odvádění
dem 2,273 mil. Kč.
odpadních vod, předpokládáme vyu- ●● Celý rok probíhala příprava na realizaci regionálního projektu „Odkažívání tohoto místa k prezentaci naší
nalizování obcí v povodí Jizery“ a to
společnosti a k šíření osvěty v tomto
zejména výběr dodavatelů, výběrové
oboru návštěvníkům čistírny, náklad
řízení bylo zahájeno 3.6.2019 a do
1,576 mil. Kč.

Tlakosací vůz KAISER ECO 3.0 na podvozku MAN
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konce roku se jej nepodařilo ukončit
(další informace na str. 12-13).
Strojní investice v roce 2019
V oblasti strojních investic byly pořízeny prostředky v celkové hodnotě
18,1 mil. Kč. Na obměnu dopravních
prostředků bylo vynaloženo 15,78 mil.
Kč. Bylo pořízeno jedno vozidlo VW
Transporter, jedno vozidlo VW Caddy
Max, jeden VW Crafter, tři osobní automobily Škoda různých typů.
V roce 2019 byl pořízen další tlakosací vůz KAISER ECO 3.0 na podvozku MAN za 11,897 mil. Kč od společnosti ARTE spol. s r.o.
K zajímavým projektům patřila výměna areálového osvětlení na
ČOV II Mladá Boleslav – Podlázky,
kde byla vyměněna stávající nevyhovující zastaralá svítidla za novou technologii LED.
Vloni probíhala i běžná obnova
investičního majetku, např. čerpadel, kompresorů, technologie na ČOV
i kancelářského a počítačového vybavení.
●
Ing. Miloš Kafluk,
vedoucí oddělení VRI
Ing. Jiří Šťastný,
vedoucí oddělení SAE

Hospodaření s vodou v roce 2019
v číslech a grafech
Po roční odmlce se vracíme k tradičnímu tématu, při němž hodnotíme
předešlé období z pohledu hospodaření s pitnou vodou. Nově připojujeme
i čísla za odpadní vodu.
V roce 2019 bylo z podzemí vyčerpáno a následně upraveno 6,5 mil.
m3 vody. Některé lokality jsou napojeny na vodovod jiného provozovatele.
Takto jsme převzali, tedy nakoupili,
dalších 53 tisíc m3.
Roční objem vody nefakturované
dosáhl množství 588 tis. m3, tj. 9,07 %
a zařadil se k jednomu z nejnižších dosažených výsledků společnosti. Ten je
potvrzením trendu minulých let, kdy
se daří udržet stabilní či klesající tendenci množství nefakturované vody
a je výrazně nižší v porovnání s celorepublikovým průměrem.
Voda nefakturovaná zahrnuje především odběry pro hašení požárů,
technologickou vodu na úpravnách,
spotřebu na odkalování, proplachy po
poruchách, ve vodárenských objektech, čištění vodojemů a klasické ztráty vody při poruchách. Dále se ve vodě
nefakturované ukrývají i chyby při
měření spotřeby a v neposlední řadě
i neoprávněné odběry před vodoměry.

Potrubní síť vodovodů je dostatečně dimenzována pro uspokojení požadavků odběratelů, nicméně
v červnu s nástupem letního počasí
jsme vyhlásili v několika obcích
nouzový stav zásobování pitnou vodou. Důvodem bylo překotné plnění
bazénů a zálivka vegetace, kdy i vodojemy o poměrně velkém zásobním objemu nedokázaly pokrýt nárazovou spotřebu vody. Průvodním
jevem je nižší tlak vody v potrubí,
v krajním případě došlo k výpadku
dodávky vody. Odběratelům proto nabízíme dovoz vody do bazénů
v automobilových cisternách.
Distribuce vody ve skupinovém vodovodu Mladá Boleslav není
ovlivněna aktuálním srážkovým deficitem. Problémem se však stávají
malé vodovody se studnami a vrty
v mělkých horizontech, které jsou
výrazně ovlivněny nedostatkem dešťů, případně jsou nepřímo vázány na
úroveň hladiny v tocích. Nejvážnější
situace je na vodovodech pro obce
Velké Všelisy a Hřivno, kdy i v zimním období s nízkou spotřebou vody
je úroveň hladiny velmi blízko nad
sáním ponorných čerpadel. Ještě na
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tento rok připravujeme pro uvedené
lokality komplexní technická řešení
v zásobení vodou.
Hospodaření se týká i odpadní
vody. V minulém roce jsme jí v našich
zařízeních vyčistili 6 145 680 m3 při
splnění zákonem daných limitů na
vypouštěné odpadní vody. Množství
dovážených odpadních vod fekálními
vozy bylo v objemu 41 000 m3.
Závěrem zbývá poděkovat
pracovníkům provozů v terénu, kteří bez ohledu na počasí a pandemii onemocnění
COVID-19 dělají svoji práci
kvalitně a bez zbytečného
odkladu. Poděkování patří
i mistrům, vedoucím provozů
a technickým pracovníkům,
kteří se zabývají systémovými kroky v oblasti hospodaření s vodou a obnovy infra9,05 9,07
struktury.
●
2019

Ing. František Klouček,
výrobní náměstek
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Projekt „Odkanalizování obcí
v povodí Jizery“ zahájen

V březnu letošního roku po devět měsíců trvajícím výběrovém řízení byly uzavřeny tři smlouvy o dílo s vybranými zhotoviteli na realizaci staveb regionálního projektu Odkanalizování obcí v povodí Jizery.
Projekt: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096 se skládá z 11 samostatných částí a pro realizační fázi byl uspořádán do tří
bloků (A, B a C), které budou realizovat tři zhotovitelské skupiny stavebních dodavatelů.
Blok A se skládá z částí
1)	Mladá Boleslav, kanalizační
přivaděč JIH,
8) Brodce, výstavba kanalizace,
9)	Semčice, dostavba kanalizace
a intenzifikace ČOV
a bude jej realizovat stavební společnost VCES a.s. za vysoutěženou cenu bez DPH ve výši 349 767
643,30 Kč.

Blok B se skládá z částí
3) Kolomuty, výstavba kanalizace,
4) Holé Vrchy, výstavba kanalizace,
5) Úherce, výstavba kanalizace,
7)	Písková Lhota, výstavba
kanalizace,
11)	Mladá Boleslav – Podchlumí,
výstavba kanalizace
a bude jej realizovat také stavební
společnost VCES a.s. za vysoutěženou cenu bez DPH ve výši 299 569
660,70 Kč.

Blok C se skládá z částí
2) Hrdlořezy, výstavba kanalizace,
6) Malá Bělá, výstavba kanalizace,
10)	Horní Stakory, výstavba
kanalizace
a bude jej realizovat zhotovitel
Sdružení Odkanalizování obcí
v povodí Jizery, část C, za vysoutěženou cenu bez DPH ve výši 287
028 073,50 Kč. Společníkem č. 1 je
Ještědská stavební společnost spol.
s r.o. a Společníkem č. 2 je POHL
cz, a.s.

V průběhu dubna 2020 byla všem zhotovitelům postupně předána staveniště a zhotovitelé začali přesunovat své kapacity
na Mladoboleslavsko. Pokládka prvních metrů kanalizačního potrubí začala v Hrdlořezích, v Malé Bělé a v Brodcích,
zahájení zemních prací je připraveno na kanalizačním přivaděči Jih, v Horních Stakorách, Kolomutech, Pískové Lhotě
a Úhercích. V průběhu letošního roku budou zahájeny práce na všech částech regionálního projektu. Ukončení prací
očekáváme na jaře 2022.
Připomínám, že předmětem projektu je vybudovat 39 km gravitačních kanalizačních stok z kameniny, 24,1 km výtlačných řadů a tlakových přivaděčů, 24 čerpacích stanic, bude připojeno 1 722 domů na kanalizaci a obnoveno 11,2 km
vodovodních řadů.
●
Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek
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Odkanalizování obcí v povodí Jizery, předpokládané náklady projektu (v Kč bez DPH)
1) Mladá
Boleslav,
kanalizační
přivaděč JIH

Zhotovitel

2) Hrdlořezy,
výstavba
kanalizace

3) Kolomuty,
výstavba
kanalizace

4) Holé Vrchy,
výstavba
kanalizace

5) Úherce,
výstavba
kanalizace

6) Malá Bělá,
výstavba
kanalizace

7) Písková
Lhota,
výstavba
kanalizace

8) Brodce,
výstavba
kanalizace

9) Semčice,
dostavba
kanalizace
a intenzifikace
ČOV

10) Horní
Stakory,
výstavba
kanalizace

11) Mladá
Boleslav –
Podchlumí,
výstavba
kanalizace

108 745 130,99 116 048 667,84 83 204 311,62 38 384 541,64 60 241 714,70 82 036 688,20 92 898 603,70 166 573 004,08 74 449 508,25 88 942 717,50 24 840 489,00

Správce stavby

13 867 171,50

Geodet stavby

9 386 511,00

Celkové
náklady na
projekt

959 619 060,02

Malá Bělá, výstavba kanalizace 6

Hrdlořezy, výstavba kanalizace 2

Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH 1

10 Horní Stakory, výstavba kanalizace

3 Kolomuty, výstavba kanalizace
11 Mladá Boleslav – Podchlumí, výstavba kanalizace
4 Holé Vrchy, výstavba kanalizace

Písková Lhota, výstavba kanalizace 7

9 Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV
5 Uherce, výstavba kanalizace

8 Brodce, výstavba kanizace

Zpravodaj akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav

Bezděčín, obnova vodovodu
V rámci připravované opravy sítí
a následné rekonstrukce povrchů
komunikace a chodníků v ulici Bezděčínská a Pražská v Bezděčíně připravila naše akciová společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav
k realizaci obnovu vodovodu v úseku
od vjezdu do obce (od letiště) až k nájezdu na dálnici D10. Stavební práce
II. etapy byly zahájeny 9. března 2020.
Nové vodovodní řady z tvárné litiny DN 80 o celkové délce 565,0 m
a DN 100 o celkové délce 217,7 m
jsou pokládány dodavatelskou firmou
PITTNER Česká Lípa s. r. o.
Při rekonstrukci komunikace
je kromě vodovodu zajištěna také
pokládka kabelových vedení. Celý
projekt je koordinován Statutárním
městem Mladá Boleslav dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací
všech zúčastněných subjektů.
Stavební práce letošní etapy jsou
naplánovány na období březen až říjen 2020 dle ostatních uzavírek navazujících komunikací v blízkosti Mladé
Boleslavi.
●
Ing. Aleš Vocel,
odborný technik odd. VRI

Základní informace o rekonstrukci vodovodu:
Zahájení stavby:

září 2019

Ukončení stavby:

srpen 2020

Projektant:

CR PROJECT s. r. o.
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

Dodavatel stavby:

PITTNER Česká Lípa s. r. o.
Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa

Celkový cena rekonstrukce:

6,8 mil. Kč s DPH
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Havárie ocelového přivaděče
DN 800 pro Mladou Boleslav
V sobotu dne 21. prosince 2019, byli
pracovníci provozu vytrženi z „klidu“
předvánočních příprav oznámením
o vývěrech vody pod Stakorskou ulicí
v Kosmonosech. Při prohlídce bylo zjištěno, že vývěr je v místě dvou přívodních řadů – nové litinové potrubí DN
600 mm z roku 2013 a ocelové potrubí
DN 800 mm z roku 1972. Jedná se o dva
hlavní přivaděče pro město Mladá Boleslav z vodojemu Propast, tedy pro nižší tlakové pásmo města.
Bylo jasné, že musí dojít k odstávce potrubí, neboť dochází nejenom
k zaplavování soukromých pozemků,
ale došlo již k zaplavování suterénu rodinného domu. Odstavením se
zjistil únik na starší oceli DN 800.
Vzhledem k tomu, že jsou tato potrubí propojena a jedno může nahradit
druhé, nebylo ohroženo zásobování
obyvatel.
Místo úniku nebylo možno přesně
lokalizovat, vzhledem k délce
úseku cca 1 890 metrů a zejména k hloubce jeho uložení 6 metrů.
Postup opravy byl
řešen až v prvním týdnu nového roku. Vzhledem k nemožnosti využití pátracích postupů,
bylo rozhodnuto potrubí

odkrýt v místě vývěru za pomoci zapůjčeného rypadla, naše technika na
tyto výkopy nedosahuje. Po sedmidenním hrabání podél potrubí bylo
místo úniku lokalizováno.
V průběhu opravy bylo

nutno vsadit u vodojemu Propast
nové šoupě, vzhledem k nutnosti mít
pro svářečské práce potrubí bez vody
a původní klapky ve vodojemu a šachtě před ním mírně podcházely. Velmi
náročným cvičením lze nazvat napouštění a vypouštění
potrubí v průběhu pátrání a opravy. Celkem
bylo nutné toto provést
šestkrát a to o celkovém
objemu vypuštěné vody
více než 5 600 m3. Po
provedení opravy pracovníky P 01 mohlo dojít k náročnému zasypání místa havárie.
Děkuji touto cestou
všem zúčastněným pracovníkům provozu 02
Mladá Boleslav a provozu 01 Výroba vody za
odvedenou práci na této
náročné opravě.
●
Zdeněk Doležal,
vedoucí provozu
rozvodů vody Mladá
Boleslav
číslo 1 | 2020 |
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ČOV Bělá pod Bezdězem – rekonstrukce denitrifikačních
a dosazovacích nádrží
V dubnu letošního roku bylo předáno staveniště na akci
ČOV Bělá pod Bezdězem – rekonstrukce denitrifikačních
a dosazovacích nádrží. Po téměř 25 letech dojde k výměně
tech nolog ického
vybavení těchto celků. V případě dosazovacích nádrží
se jedná o rekonstrukci obslužných
lávek a výměnu odtokových žlabů
na vyčištěnou vodu, včetně propojovacích potrubí. U denitrifikačních
nádrží dojde k výměně míchadel
a lávek. Všem nádržím se bude opravovat betonové zhlaví.
Dodavatelem technologické části
je firma KUNST, spol. s r.o., Hranice,

betony opravuje firma Ještědská
stavební společnost spol. s r.o.
Liberec.
Rekonstrukce je prováděna
za provozu vždy na jedné lince ze dvou. (viz foto). Z tohoto
důvodu ale není možné v této době
přijímat odpadní vody dovážené fekálními vozy, pro které jsou k dispozici čistírny odpadních vod v Mladé

Boleslavi a Mnichově Hradišti.
Rekonstrukce bude dokončena
letos v prosinci.
●
Pavel Otta, vedoucí
kanalizací a ČOV

Na čistírně odpadních vod v Bakově nad Jizerou probíhá
od 5. února 2019 celková rekonstrukce.
V současné době je v provozu zrekonstruovaná oddělovací komora, nový lapák štěrku,
nová čerpací stanice odpadních
vod, nové integrované hrubé
předčištění a zrekonstruovaná linka biologického čištění
s dvěma dosazovacími nádržemi a novým měrným objektem.
Dodavatelé rekonstrukce Ještědská stavební společnost (stavební část) a KUNST Hranice
(technologická část) intenzivně
pracují dle harmonogramu stavby na rekonstrukci dalších objektů. Dokončení stavby je plánováno do konce srpna 2020.
●
Václav Šákr,
vedoucí úseku ČOV
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Systém energetického managementu
ČSN EN ISO 50001:2019 – 1. dozorový
audit druhého cyklu
V letošním roce uplynuly již čtyři
roky od zavedení systému energetického managementu v naší společnosti. Po loňské recertifikaci systému
probíhal začátkem dubna 1. dozorový
audit. Od minulých byl odlišný v tom,
že se postupovalo podle novelizované
normy ČSN EN ISO 50001:2019. Zároveň byla v tomto období zavedena
v celé republice karanténa z důvodu
možné nákazy koronavirem COVID-19.
S certifikační autoritou, firmou
PRO-CERT s.r.o., byl již v únoru dojednán termín auditu na 3. 4. 2020,
protože platnost recertifikace končila
o týden později 10. 4. 2020. Standardně by se jednalo v sídle naší společnosti a navštívili bychom vybrané
lokality – letos vodojem v Kněžmostě a ČOV tamtéž. Vzhledem k zavedeným opatřením bylo od osobního
jednání upuštěno a po dohodě s certifikační autoritou měl audit probíhat
formou videokonference. Osobní návštěvu vybraných lokalit jsme odložili na neurčito.
Normou ČSN
EN ISO 50001:2019
byly zavedeny nejen
změny v názvosloví
ale především změny týkající se organizace a řízení systému
energetického managementu. Přestože
se jedná o systém
nepřetržitého
řízení a vyhodnocování
v oblasti úspor energií
a mohlo by se zdát, že
nebyla nutná speciální

příprava na dozorový audit, opak byl
pravdou. Bylo nezbytně nutné prověřit, aktualizovat a uvést do souladu
veškerou dokumentaci systému ISO
5001 a aktualizovat sledování spotřeb
energií v jednotlivých lokalitách, kde
se nachází energetické hospodářství.
Ke kontrolované dokumentaci
systému energetického managementu patří zejména Příkaz ředitele č.
10/2016 – Energetická politika, Směrnice EnMS – Hospodaření s energií
a Příručka systému řízení hospodaření s energií. Podrobně byly prozkoumány Příkaz ředitele č. 11/2016 – Cíle
v systému řízení hospodaření s energií a v návaznosti na to Akční plány
v plnění za uplynulá období a návrh
cílů a akčních plánů na rok 2020.
Naše společnost vlastní 250 odběrných míst elektřiny, jednalo se
tedy o vyhodnocení spotřeb energií
pro 250 energetických hospodářství.
Rozhodující měrou se však na spotřebě podílí 10 odběrných míst, zejména
ta hospodářství, kde se využívá nejen

elektřina, ale i zemní plyn a bioplyn.
K nim patří zejména ČOV II Mladá
Boleslav – Podlázky, ÚV Rečkov,
ČOV I Mladá Boleslav – Neuberk,
čistírny odpadních vod v Benátkách
nad Jizerou, Mnichově Hradišti,
Bělé pod Bezdězem a v Bakově nad
Jizerou a sídlo společnosti v Čechově ulici v Mladé Boleslavi. Cílem
energetického managementu je prokázat, že měrná spotřeba energií ve
společnosti neroste, v lepším případě
se podaří prokázat pokles spotřeby.
A to je proces, který mohou ovlivnit
svým chováním všichni zaměstnanci
společnosti. I z tohoto důvodu byli
zaměstnanci při proškolení z bezpečnosti práce a požární ochrany seznámeni se systémem energetického
managementu.
Závěrem recertifikace vedoucí týmu auditorů konstatoval, že
všechny části systému energetického
managementu jsou vedeny kvalitně
a odpovědně a na další rok potvrdil
obhájení certifikátu ISO 50001:2019.

●
Ing. Jiří Šťastný,
vedoucí oddělení SAE
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Nedostatek vody ve Velkých
Všelisech
Zprávy o stavu povrchové a podzemní vody jsou neúprosné. Dle Českého hydrometeorologického ústavu
zažíváme nejhorší sucho za posledních 500 let. V české krajině chybí
3/4 průměrného ročního srážkového
úhrnu, tedy 450 litrů na m 2. Deficit se
kumuluje již od roku 2015 a vyhlídky
do budoucna nejsou dle odborníků
optimistické. Příčina v podobě globální změny klimatu je neoddiskutovatelná a nelze ji bagatelizovat.
Nedostatek dešťových srážek doléhá i na zásobování pitnou vodou
našimi vodovody. K těm nejvíce postiženým patří vodovod v obci Velké
Všelisy. Minulé léto bylo nutno při
zvýšené spotřebě v obci do vodojemu občas zavézt vodu autocisternou
z Mladé Boleslavi. Zdroj vody nestačil pokrýt požadavky odběratelů
zejména na zálivku. Tento rok jsme
poprvé doplňovali vodu do vodojemu
již 17. února, ačkoliv spotřeba byla
oproti minulým rokům v tomto období jen mírně nadprůměrná. Od tohoto
dne již studna zaklesává pravidelně
k úrovni sání čerpadla. Na počátku
dubna byl ve spolupráci se zástupci
obce vyhlášen nouzový stav zásobování vodou. I přes toto opatření se
vodojem plní autocisternou pravidel-

ně každý den. Na grafu
znázorňujícím
úrovně
hladiny v druhé polovině
dubna jsou červeně vyznačena plnění dovezenou vodou.
Již minulý rok se začalo uvažovat o využití
hluboké vrtané studny,
která je nadosah stávajícímu zdroji vody. Bohužel
vrt zasahuje hlubší vodonosné vrstvy s vysokou
koncentrací železa, bez
úpravy ji nelze použít pro
pitné účely. Dovoz vody
do spotřebiště v průběhu
března 2020 urychlil přípravu nápravných opatření. Kolegové z provozů
nainstalují a zprovozní
Malé Všelisy, vodojem
malou mobilní úpravnu
dostatkem vody vážná, si neodpuspro odstranění železa z vody, která
tím zmínit problém s odběrateli na
je odebírána z hlubokého vrtu. Zařímladoboleslavském okrese, kteří na
zení o kapacitě 0,2 l.s-1 musí pomoci
překlenout období do realizace bedodávku vody pohlíží jako na službu
tonového nadzemního objektu, do
bez ohledu na to, že naše společnost
kterého bude koncem června nainnedokáže ovlivnit výskyt vody v přístalována stabilní úpravna a zajištěno
rodě ve své technicky jímatelné podostatečné množství vody pro naše
době. Občas se totiž stane, že i přes
odběratele.
nouzový stav zásobování vodou si doPro dokreslení, jak je situace s netyční napouštějí bazény nebo rybníčky a neberou ohled na další lidi v obci,
kterým neteče voda. I přes upozornění
od našich zaměstnanců nebo zástupců
obce pokračují v plýtvání vodou.
Každý z nás se musí přičinit, aby
nedocházelo k nadměrné spotřebě
vody, potažmo svým uvážlivým chováním přispět k ochraně životního
prostředí tak, aby globální změna
klimatu neměla fatální důsledky pro
naši rodnou planetu a celé lidstvo. ●

Svislá červená čára odpovídá jednomu doplnění vody citernou 8 m .
3
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František Klouček,
výrobní náměstek

Mikulášská pro děti
Ve středu 4. prosince 2019 se v Kulturním domě Čistá sešel vodárenský potěr na předvánočním mecheche. Odpolednem je provedla Barbora v podání Martiny Kozlové a bublinářský machr Matěj Kodeš.

Tradiční sportování zaměstnanců,
v pátek 16. listopadu 2019 v Nepřevázce.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
BOWLING MUŽI

BOWLING ŽENY

1.

Sucharda Tomáš

146

1.

Holdová Zdenka

2.

Hadrbolec Jan

141

2.

Uchytilová Iva

97

3.

Rykl Břetislav

138

3.

Bajerová Jaroslava

90

František Klouček

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ

136

171

KÁMEN NŮŽKY PAPÍR
1.

Rousek Michal

2.

Křepelka Jiří

3.

Tvrdá Vendula
ŠIPKY MUŽI

ŠIPKY ŽENY

1.

Sucharda Tomáš

354

1.

Uchytilová Iva

355

2.

Maděra Miloslav

353

2.

Řezáčová Lucie

353

Hlubuček Zdeněk

352

3.

Kozlová Martina

3.

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ

Hlaváčková Eva

PING PONG MUŽI

307
392

PING PONG ŽENY

1.

Konývka Dušan

1.

Hlaváčková Eva

2.

Zikán Jiří

2.

Zahrádková Magda

3.

Fördös Jan

3.

Balounová Silvie

číslo 1 | 2020 |

19

Ceny vodného a stočného v roce 2020
od 1. 1.2020
(vč. 15 % DPH)

od 1.5.2020
(vč. 10 % DPH)

Voda pitná

Kč 56,03/m3

Kč 53,59/m3

Voda odkanalizovaná

Kč 46,01/m3

Kč 44,01/m3

Kč 102,04/m3

Kč 97,60/m3

Průměrná denní spotřeba vody činí 97,73 l / osobu a den,
tj. 9,97 Kč od 1. 5. 2020 9,54 Kč na osobu a den
za dodání vody pitné, odkanalizování a vyčištění odpadní vody.
Dodávka 1 litru pitné vody včetně následného
odkanalizování a vyčištění zatěžuje odběratele cca 10 haléři!
Mladá Boleslav, Čechova 1151, PSČ 293 22
tel.: 328 376 111, fax: 326 721 502, e-mail: mail@vakmb.cz

Základní údaje o akciové společnosti
Obchodní jméno:
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Vznik: 1. ledna 1994
IČO: 463 569 83, DIČ: CZ46356983

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

Zpravodaj akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav vychází v Mladé Boleslavi 2 až 5krát v roce, redakční rada pracuje ve složení: Ing. Vladimír
Stehlík, Ing. František Klouček, Pavel Otta, Milena Jačková (výkonná redaktorka), Martin Ledvina a Mgr. Petr Kopecký (odpovědný redaktor). Grafická úprava:
Jan Devera, Nymburk, Tisk: Janova dílna, Třebestovice. Registrováno pod evidenčním č. MK ČR E 11181 přiděleným Ministerstvem kultury ČR, náklad 400 kusů,
zdarma. Vyšlo dne xx. xx. xxxx

