
Modernizovaný  
vodovodní přivaděč 
Jistota pitné vody pro Ústecko



Velký krok k udržitelnému zajištění 
pitné vody pro mikroregion Porta 
Bohemica a krajské město

Rekonstrukce přivaděče 
Michalovice–Libochovany

Původní vodovodní přivaděč zahájil provoz 
v roce 1972. Ocelové potrubí již bylo na hranici 
životnosti, korodovalo a  materiál slábl. V  po-
sledních letech tak docházelo k častým haváriím 
a  poruchám. Práce zahájené v  březnu 2019 se 
s ohledem na zajištění dodávek pitné vody pro 
místní obyvatele rozdělily na pět etap.

Severočeská vodárenská společnost se roz-
hodla rekonstruovat páteřní vodovodní přiva-
děč mezi vodojemem Michalovice a armaturní 
šachtou Libochovany na pravém břehu Labe. 
Ten zajistí stabilní dodávky pitné vody z úprav-
ny Velké Žernoseky pro obyvatele Ústí nad 
Labem a blízkého okolí. Podstatou projektu je 
výměna starého ocelového potrubí za nové 
z tvárné litiny. 

Téměř 2,5kilometrový úsek přivaděče již získal 
povolení k předčasnému užívání. Provádí se 
tam konečná úprava pozemků, terénní úpravy 
či stavba oplocení. Na novém potrubí bude mož-
né vždy odstavit jednotlivé úseky s možností 
zásobení spotřebišť na něj napojených. Termín 
dokončení rekonstrukce potrubí mezi Michalovi-
cemi a Libochovany je naplánován na polovinu 
roku 2021 a cena je vyčíslena na 133 125 681 korun.
Projekt čerpá dotaci Ministerstva zemědělství ČR 
ve výši 79 365 000 Kč.

1  .etapaPříprava pokládky 
nového potrubí mezi 
obcemi Michalovice 
a Kamýk, jež zahrnuje 
navrtání přivaděče 
u Kamýku, vytvoření 
obtoku a jeho následné 
vypuštění. Na sekční 
uzávěr Kamýk se navaří 
nové izolační redukční 
příruby. Úsek od Mi-
chalovic až do Řepnice 
se poté propláchne 
a vydezinfikuje. 

2  .etapaVýstavba potrubí mezi 
obcemi Michalovice a Ka-
mýk, včetně proplachu 
a dezinfekce.

3  .etapaVypuštění starého po-
trubí mezi obcemi Kamýk 
a Libochovany, na které 
navazuje výměna sekční-
ho uzávěru a obtokového 
potrubí, napojení Libocho-
van a osazení vypouštění, 
proplach a dezinfekce.

4  .etapaVýstavba potrubí mezi 
obcemi Kamýk a Řepnice, 
bourání armaturní šachty 
Řepnice, proplach a de- 
zinfekce úseku.

5  .etapaVypuštění a výstavba 
nového potrubí v úseku 
mezi obcemi Řepnice 
a Libochovany, včetně 
proplachu a dezinfek- 
čních prací.
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Věděli jste, že?

Nový přivaděč zajistí dodávku pitné vody pro 
110 tisíc obyvatel Ústeckého kraje.

Nový přivaděč bude dlouhý 
více než 6 kilometrů.

Ocelové potrubí DN 800/900 ze 70. let 

Litinové potrubí DN 600

Kapacita vodního zdroje 
dosáhne 300 l/s.

110 000

6 009

300

Investor: 
Severočeská 
 vodárenská  

společnost a.s.

Zhotovitel: 
VHS stavby a.s.

Inženýr stavby: 
Severočeské 

vodovody  
a kanalizace, a.s.

Generální 
projektant: 

Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Poskytovatel 
dotace: 

Ministerstvo 
zemědělství ČR

Partner: 
Asociace vlastníků 
páteřní vodohospo-

dářské infrastruktury


