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Pitná vody pro Váš domov,
čistá voda pro přírodu ...

1970 - 1982

SKUPINOVÝ VODOVOD BZENEC - KYJOV - HODONÍN

Jen málokdo si dnes dokáže představit existenci jediného všedního dne bez přístupu k pitné vodě. Podívejte
se do historie Skupinového vodovodu Bzenec - Kyjov Hodonín a úpravny vody ve Bzenci - Přívoze.
Rozvoj okresu Hodonín v 60. letech minulého století,
a tím vzrůstající potřeba kvalitní pitné vody pro obyvatelstvo
i průmysl, dala vzniknout neobyčejnému vodohospodářskému dílu s názvem Skupinový vodovod Bzenec - Kyjov - Hodonín. Tento rozsáhlý projekt řešil přivedení velkého objemu
kvalitní pitné vody do oblastí, kde jí byl nedostatek. Jednalo
se zejména o Vracovsko, Kyjovsko a Ždánicko, s cílem posílit i zásobení oblasti Hodonínska. Dalším cílem projektu bylo
nahrazení malých a problematických zdrojů vody v oblasti
Bzenecka, Veselska a Kyjovska. Jako zdroj surové vody byla
vybrána kvarterní oblast Hradišťského příkopu kolem řeky
Moravy mezi Bzencem, Moravským Pískem a Veselím nad
Moravou, kde vodonosné štěrky a písky poskytují dostatečnou zásobu kvalitní podzemní vody.
V první etapě budování tohoto rozsáhlého díla, počátkem 70. let minulého století, se na vytipovaných prameništích
budovaly vrty, násoskové potrubí, sběrné studny a čerpací
stanice.

Odtud pokračovala stavba ocelového
přivaděče o průměru 500 mm směrem
na Hodonín a dalšího ocelového přivaděče o průměru 600 mm směrem
na Kyjov. Oba byly dokončeny v roce
1982. Nad Kyjovem byl vybudován
nový vodojem Svatý Roch, který svou
kapacitou 2 x 3 000 m3 nahradil malé
a nevyhovující zdroje, které nepokryly
potřebu města Kyjova, a to zejména
po výstavbě nového sídliště s nynějším názvem „U Vodojemu“. Odstaveny tak mohly být nekvalitní železité
důlní vody z Františkova dolu v Kyjově a později i kvalitnější
z Osvětiman.

Protlak pod silnicí Veselí - Bzenec při výstavbě přivadeče z čerpací stanice 1
Moravský Písek do úpravny vody v roce 1975.

Čerpací zkouška ve zkušebním vrtu v jímacím území Bzenec - komplex
v roce 1974.

Položení násosky z šedé litiny,
rok 1975.

Výstavba sběrné studny
v 70. letech 20. století.

Následovala stavba mohutných přivaděčů o průměru
400, 500 a 600 mm z Moravského Písku, přes Bzenec - Přívoz, do největšího vodojemu celé soustavy Vracov II. Výstavba tohoto řídícího vodojemu, s akumulačními komorami
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o kapacitě 2 x 3 000 m , byla dokončena v roce 1979.

Srdcem celé této rozsáhlé stavby Skupinového vodovodu Bzenec - Kyjov - Hodonín byla úpravna vody ve Bzenci
- Přívoze se zdroji surové vody na pěti prameništích a celkovým výkonem 400 l/s. Její výstavba byla zahájena v roce
1986. Revoluční rok 1989, následná privatizace Jihomoravských vodovodů a kanalizací, a s tím související přesuny
a nedostatek finančních prostředků, výstavbu úpravny
vody pozastavil. Nakonec byly finanční prostředky zajištěny
a v únoru roku 1993 byla úpravna vody uvedena do zkušebního provozu. Poté byla ve velmi krátké době spuštěna do
trvalého provozu.
Dvacet let provozu úpravny vody reprezentuje
7 300 dnů každodenní výroby a distribuce pitné vody zákazníkům. Za celou tuto dobu proteklo úpravnou 87 000 000
3
m vody. Nejslabším rokem byl rok 1998, kdy bylo načerpáno pouze 3 096 110 m3 vody. Naopak nejúspěšnější byl
rok 2004 s rekordními 5 600 635 m3
načerpané vody.
V současnosti se
čerpá ročně cca
4 500 000 m3
vody. Za dobu
činnosti úpravny
bylo
například
spotřebováno cca
5 000 tun vápenného hydrátu
a více jak 100
milionů kWh elektrické energie.
Řídící tablo na velíně úpravny vody Bzenec - Přívoz
v roce1994 .
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Nejrozsáhlejší rekonstrukcí a intenzifikací prošla úpravna za svoji dosud dvacetiletou existenci v roce 2008 až 2010,
v rámci rozsáhlé stavby vodního díla „Střední Pomoraví/ Hodonínsko - podprojekt č. 7 Bzenec - rekonstrukce
a intenzifikace úpravny vody, rekonstrukce prameniště“,
na který se podařilo pracovníkům Vodovodů a kanalizací Hodonín, a.s. zajistit část finančních prostředků z evropských
fondů.

Sedimentační nádrž a hala pískových filtrů na úpravně vody v roce 1994.

Pohled na provzdušňovače surové vody BUBLA po rekonstrukci
a intenzifikaci úpravny vody v roce 2010.

Strojovna pro čerpání pitné vody na vodojemy Vracov, Bzenec a Dražky
v roce 1994.

Úpravu vody a její distribuci zákazníkům nedokázala
zastavit ani ničivá povodeň v roce 1997. Tehdy povodňová
voda zalila všechna prameniště, dvě z nich vyřadila na velmi dlouhou dobu z provozu a těžce poškodila i kalová pole
u řeky Moravy.
V roce 2000 byla provedena výstavba nového zásobovacího potrubí o průměru 400 mm z úpravny do vodojemu Dražky ve Vnorovech. V letech 2005 až 2006 prošly
generální opravou všechny tři čerpací stanice surové vody
na prameništích, včetně výměny čerpací techniky za novou
a výkonnější.
Dodávku vody nedokázala zastavit ani druhá ničivá povodeň v roce 2006, která rovněž zalila prameniště a přerušila
na několik měsíců výtlačné potrubí do vodojemu Dražky. Ve
spolupráci s provozním střediskem Veselí nad Moravou, však
bylo nalezeno řešení, jak zásobovat oblast Veselska pitnou
vodou ze zdroje Milokošť. Také tehdy nedošlo k omezení dodávky vody zákazníkům.
V dalších letech 2008 až 2009 byly opraveny aktivně
užívané vrty, vyměněny násoskové řady na používaných prameništích a opraveno celé oplocení prameniště Moravský
Písek.

Řeka Morava při povodni.

Sedimentační nádrž na úpravně vody, rok 2010.

Cílem bylo modernizovat strojní zařízení na výrobu vody a zároveň provést maximální automatizaci celého
procesu od výroby až po distribuci vody do vodovodních
sítí. Současně byla rozšířena kapacita řídícího vodojemu
3
Vracov II. na 12 000 m , přístavbou dvou nových akumulačních komor 2 x 3 000 m3.
V roce 2012 byl vybudován nový přivaděč surové vody
o průměru 400 mm z čerpací stanice 1 Moravský Písek. Díky
modernizaci a automatizaci provozu úpravny vody bylo odstaveno i několik málo výkonných a problémových místních
zdrojů.
Je potřeba zdůraznit, že veškeré opravy, rekonstrukce
a modernizace úpravny vody Bzenec - Přívoz a pramenišť na
jímacím území Bzenec - komplex, byly vždy prováděny za chodu úpravny, bez přerušení dodávky pitné vody zákazníkům,
a vždy v potřebném množství a požadované kvalitě.
Dnes můžeme směle říci, že největší úpravna vody
na jihovýchodě Jihomoravského kraje, Bzenec - Přívoz,
je připravena zásobovat vice jak 150 000 obyvatel kvalitní pitnou vodou po dalších dvacet let. Je také připravena sehrát úlohu ochrannou, tak jak tomu bylo při největším lesním požáru
v České republice v roce 2012. Tehdy byla schopna poskytnout na hasební práce více jak 10 000 m3 vody během velmi
krátké doby.
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