
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

 
 

 
 
Pro další informace kontaktujte: 
Ing. Iveta Kardianová, tisková mluvčí 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.   
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
tel:, 417 808 355 fax: 417562127, mobil: 602655500 
e-mail: iveta.kardianova@scvk.cz 

   

 

 
 
Vážený zákazníku, 

 
dovolte nám informovat Vás o nadcházející změně kvality vody ve Vašem odběrném 

místě v ukazateli tvrdost.  
 
Vzhledem k plánované rekonstrukci přivaděče mezi obcemi Michalovice a Libochovany - výměny 
úseku starého ocelového přivaděče za nový litinový, dojde v termínu 1. - 15. června 2019 k postupné 
změně kvality dodávané pitné vody do Vašich kohoutků. 
 
V současné době jste zásobováni podzemní vodou z hlubinných vrtů v oblasti Velkých Žernosek na 
Litoměřicku, která je upravovaná na úpravně vody Velké Žernoseky.  Tvrdost této vody se pohybuje 
v průměru 3,7 – 3,9 mmol/l. Voda, kterou Vám budeme nyní dodávat, je z povrchové nádrže Fláje 
upravovaná na úpravně vody Meziboří. Jedná se o pitnou vodu, která se obsahem vápníku a hořčíku 
řadí mezi vody tzv. „měkké“, v průměru 0,9 – 1,1 mmol/l.  Důležité je však vědět, že se stejně jako 

dříve, jedná o velmi kvalitní pitnou vodu, která splňuje přísné legislativní požadavky na jakost.  

 

Vzhledem k tomu k plánované rekonstrukci celého přivaděče z Litoměřic do Ústí nad Labem, která 
bude probíhat v několika na sebe navazujících etapách, bude tato změna v zásobování dlouhodobá 
v trvání několika let. 
 
Kvalitě a dodávce vody bude po celou dobu rekonstrukce věnována společností SčVK ve spolupráci 
s kontrolními orgány státní správy zvýšená pozornost.  
 
 
Více informací o rekonstrukci:  

Stávající vodovodní přivaděč mezi vodojemem (VDJ) Michalovice a armaturní šachtou (AŠ) 
Libochovany na pravém břehu Labe je tvořen potrubím z oceli DN 900 mm a DN 800 mm. Tento 
přívodní řad byl uveden do provozu v roce 1972. Materiál je již na hranici životnosti, potrubí vykazuje 
značné opotřebení (koroze, zeslabení materiálu), kvůli kterému dochází k častým haváriím a 
poruchám. Proto Severočeská vodárenská společnost rozhodla o rekonstrukci.  

Rekonstruovaný úsek je veden z úpravny vody Velké Žernoseky do Ústí nad Labem a slouží 
k zásobování částí krajského města. 
 
 


