
Obnova a modernizace majetku jsou pro 
Severočeskou vodárenskou společnost 
dlouhodobě největší prioritou. „Letos 
opět navyšujeme objem investic do ob-
novy majetku a na budování nových sta-
veb, a to o 42 milionů korun,“ říká gene-
rální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Peníze půjdou především  
do potrubí
V letošním roce se SVS zaměří na vodo-
vody a kanalizace. Jen na opravy a dal-
ší výstavbu vodovodního řadu je určeno 
322 milionů korun, na kanalizace pak 
připadne dalších 522 milionů. 
Samostatnou kapitolou je odstranění 
kanalizačních výustí. Celkem se jedná  
o 13 projektů v celkové hodnotě 66 milio-
nů korun. Mezi největší patří odstranění 
kanalizačních výustí v obci Vrskmaň, což 

je projekt za 20 milionů korun. Dohro-
mady bude odstraněno 22 výustí, což si 
vyžádá vybudování, rekonstrukci nebo 
přepojení celkem 10 880 metrů kanali-
zace.

Obnova majetku zůstává  
prioritou
SVS v současnosti spravuje majetek  
v hodnotě přes sto miliard korun. Nej-
větší část tohoto majetku představuje 
devět tisíc kilometrů vodovodního a čtyři 
tisíce kilometrů kanalizačního potrubí. 
K tomu patří 200 čistíren vody, 60 úpra-
ven a 1 000 vodojemů. Tento majetek je 
nezbytné udržovat funkční, což si žádá 
značné investice. 
Jen na rekonstrukce úpraven pitné vody 
putuje letos 176 milionů korun. Celkem 
se jedná o šest rekonstrukčních projek-

tů, mezi které patří například zahájení 
rekonstrukce úpravny vody ve Vrutici. 
Některé zdroje pitné vody, jako je na-
příklad zdroj vody v Nové Vísce v České 
Kamenici, musí být dokonce nahrazeny. 
Náklady zde dosáhnou 16 milionů ko-
run. Dalších deset milionů pak přijde na 
rekonstrukce existujících zdrojů pitné 
vody. 
Příprava projektů je často velmi nároč-
ná. „SVS se snaží svoje stavby koordi-
novat s vlastníky ostatních sítí a také 
s vlastníkem komunikace, většinou  
s městy a obcemi. Na rekonstrukci ka-
nalizace a vodovodu – zpravidla jsou 
uložené v největší hloubce – navazují 
rekonstrukce sítí jiných vlastníků, zá-
věrem proběhne rekonstrukce povrchu 
komunikace v režii jejího vlastníka či 
správce,“ vysvětluje Bronislav Špičák.

Investice  
do severočeského 
vodárenství letos porostou

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) investuje letos do obnovy a výstavby  
vodohospodářského majetku 1,36 miliardy korun. Většinu částky využije na  
rekonstrukce a výstavby vodovodů a kanalizací. V roce 2020 opraví nebo nově postaví 
60 kilometrů vodovodního a 22 kilometrů kanalizačního potrubí. Rekonstrukce se do-
čká i řada starších vodojemů a čistíren odpadních vod.

Okres Počet staveb Výše plánované investice (v mil.)

Česká Lípa 19 82,1

Jablonec nad Nisou 17 88,2

Liberec 16 118,4

Chomutov 26 132,2

Děčín 28 142,3

Louny 24 172,2

Litoměřice 14 218,7

Most 20 94,1

Teplice 25 124,3

Ústí nad Labem 15 81,6

Přehled investic po okresech



Investiční zajímavosti v roce 2020

4 zdroje 
pitné vody

60 km vodovodů 
a 22 km kanalizace

2 vodní zdroje

6 úpraven 
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176 mil. Kč

16 mil. Kč

Nahradíme

Rekonstruujeme

Modernizujeme

6 čistíren 
odpadních vod

915 mil. Kč

Plánujeme rekonstruovat

7 vodojemů
37 mil. Kč

Bude rekonstruováno

64 mil. Kč

Zmodernizujeme

zajímavá
čísla

nejstarší
modernizovanástavba

Varnsdorf 
litinový vodovod z roku 1898

Hrádek n. N. 
ocelový vodovod z roku 1900

největší
zahajovanáinvestice

Mšené-lázně, 
rekonstrukce ÚV Brníkov 

2020–2022, celkové náklady 231,2 mil. Kč

Vrutice, 
rekonstrukce ÚV 

2020–2022, celkové náklady 142 mil. Kč

Projekt Kokonín, 
rozšíření ČOV Rychnov u Jablonce n. N. 

2020–2022, celkové náklady 123 mil. Kč 


