
     
 
 
 
 
 

 
 

 
Tisková zpráva 

 
 

Dotace na dva nové zdroje pitné vody 

 
   Město Svitavy se ve spolupráci se svazkem obcí Skupinový vodovod Svitavy dlouhodobě snaží o 
zlepšování kvality pitné vody. V roce 2005 byly zbudovány nové zdroje, umožňující čerpat z hloubky 
přibližně 200 m vodu s minimálním obsahem dusičnanů. Tu je dokonce možné používat i pro přípravu 
kojenecké stravy. 
   Bohužel kapacita zmíněných zdrojů kryje přibližně poloviční spotřebu odběratelů a navíc je vzhledem ke 
kapacitě jednotlivých zdrojů a nerovnoměrným odběrům v různých částech města nerovnoměrně 
distribuována. Voda s nižším obsahem dusičnanů je totiž jímána v prameništi Olomoucká, z té je však 
zásobováno menší množství odběratelů v severovýchodní části města. Proto bylo přistoupeno k přípravě na 
zbudování dalších dvou zdrojů, které mají zajistit pro město Svitavy a okolní obce Javorník, Kamenná Horka, 
Karle, Koclířov a Vendolí zásobování vodou s obsahem dusičnanů pod 15 mg/l. V současné době je průměrný 
obsah dusičnanů v pitné vodě na hranici 23 mg/l. Pro informaci uvádíme, že ještě v roce 2005 byl tento 
ukazatel 47,8 mg/l, přičemž limit nejvyšší mezní hodnoty je stanoven na 50 mg/l.  
  Rovnoměrné zásobování vodou o stejné kvalitě s nízkým obsahem dusičnanů by mělo dále podpořit 
propojení prameniště Olomoucká a vodojemu Lány, s jehož zbudováním se počítá v období 2013-2014. 
Propojení umožní přečerpávání přebytků pitné vody z hloubek 200m do vodojemu Lány, ze kterého je 
zásobována většina odběratelů ve městě. Dva nové zdroje budou vybudovány ve stávajících prameništích 
Olomoucká a Lány. Samotné stavební práce budou probíhat relativně krátce - od prosince 2011 do března 
2012. Následovat však bude složitý proces povolení čerpací zkoušky a provedení zkoušky samotné, která 
bude probíhat po dobu devadesáti dní. Ukončení této fáze je naplánováno na listopad 2011.  
  Následující fáze bude čistě odborná, náročná na čas a hlavně administrativní. Vzhledem k tomu je termín pro 
definitivní realizaci díla stanoven na prosinec 2013, kdy se počítá s napojením nových zdrojů pitné vody do 
vodovodní sítě. 
  Investorem akce je Skupinový vodovod Svitavy. Celkové náklady na zhotovení díla činí 14,997 mil. Kč bez 
DPH.  
  Je velmi významné, že se na financování podařilo zajistit dotaci z Ministerstva zemědělství ČR ve výši 
8,843 mil. Kč. Poděkování patří i Pardubickému kraji, který realizaci podpořil dotací ze svého rozpočtu (1,6 
mil. Kč). Zhotovitelem díla je společnost VCES a.s., Praha.   
Věříme, že se nám náročný proces získání nových kvalitních zásob pitné vody podaří, a že si o Vánocích roku 
2013 vychutnáme jeden společný dárek s trvalým užitkem.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Marek Antoš, vedoucí OŽP 


