
Havárie hlavního vodovodního přivaděče v Mělčanech 
 
V únoru se opakovala havárie na hlavním přivaděči pitné vody z Chlumu do Dobrušky 
v  místě podchodu vodovodu pod Zlatým potokem v Mělčanech. Pracovníci AQUA SERVIS, 
a.s. Rychnov nad Kněžnou pod vedením předáka Romana Holuba odstraňovali poruchy 
dva dlouhé mrazivé dny a noci v ledové vodě. Patří jim velké poděkování za to, jak se 
s havarijní situací vypořádali. Obyvatelé Dobrušky měli zároveň velké štěstí. Kdyby ke 
druhé havárii došlo o dva dny později, technicky by oprava nešla řešit několik dní kvůli 
vysokému průtoku vody na hranici prvního stupně povodňové aktivity. Opakovaná 
mimořádná událost způsobená haváriemi a neadekvátní rozhořčené reakce některých lidí 
daly vzniknout myšlence seznámit je detailněji s tím, odkud pitná voda do dobrušských 
domácností přitéká a co se děje v případě jejího nedostatku. Dobrušský veřejný 
vodovodní řád je v současnosti zásobován ze dvou zdrojů: 
– tzv. vysoké pásmo z vodojemu na Chlumu 
– tzv. nízké pásmo z vrtu u gymnázia v Pulicích, potažmo z vodojemu u městského 
hřbitova, do něhož je voda přečerpávána. 

 
Na mapce na straně 2 je červenou barvou znázorněna hranice tvořící při standardním 
nekonfliktním průběhu rozdělování vody z uvedených dvou zdrojů. V modře šrafovaném 
prostoru je zásobování z vodojemu u hřbitova, zelené šrafování 
představuje zásobování z vodojemu na Chlumu. Zároveň na vodovodním řadu existuje 
systém záklopek a ventilů, které umožňují zcela zastavit vodu, nebo ji přepustit 
z jednoho pásma do druhého. Tím je v určité míře zabezpečeno co nejplynulejší 
zásobování domácností, úřadů, škol a firem v případě nečekané havárie na vodovodním 
řadu. Pokud dojde k větší havárii v uvedeném nízkém pásmu, lze toto pásmo bez 
problémů dotovat vodou z vysokého pásma, které je několikanásobně vydatnější. Pokud 
dojde k havárii ve vysokém pásmu, nastává problém, protože voda z nízkého pásma 
nestačí doplňovat celý vodovodní řad v obou pásmech. K tomu došlo v únoru. Z vysokého 
pásma jsou vodou zásobována hlavní městská sídliště s vysoko podlažními bytovými 
domy, proto se nedostatek vody dotýká mnohem více lidí. Únorové havárie odhalily 
skutečnost, že občané v ulicích Javorová (včetně ZŠ Františka Kupky), Mírová a Solnická, 
kde došlo pouze ke snížení tlaku, pocítili nedostatek vody méně než v ulicích Orlická, Za 
Universitou, Družstevní, Laichterova a v obecních částech Doly, Křovice, Běstviny, 
Chábory, kde došlo k úplnému přerušení dodávky vody. Občany o haváriích průběžně 
informovala hlášení městského rozhlasu a další městské informační kanály. Zde lze těžko 
hledat větší rezervy. Při havárii zajišťovala společnost AQUA SERVIS, a.s. rozvoz pitné 



vody v cisternách. Nebyl dokonalý, proto po schůzce s panem Holubem vznikl nový plán 
rozvozu pitné vody. Rozmístění cisternových vozů na sídlištích zachycuje plánek na této 
straně. Stacionární nádrž o objemu 1 m³ bude umístěna v areálu MŠ Za Universitou. 
Stacionární kontejner o objemu 3 m³ bude umístěn u prodejny Romance uprostřed 
sídliště a bude průběžně doplňován. Cisternový vůz o objemu 4 m³ bude přejíždět 
dobrušským sídlištěm mezi čtyřmi stanovišti - u prodejny Marta, u areálu Technických 
služeb, u hasičské zbrojnice a u vchodu do mateřské školy Za Universitou. Druhý 
cisternový vůz o objemu 12 m³ bude zásobovat domašínský vodojem, Domašín a 
případně sídliště a další stanoviště podle momentální situace. Oba cisternové vozy by 
měly být vybaveny megafonem, o což AQUA SERVIS, a.s. požádáme, a zůstanou na 
jednotlivých stanovištích alespoň 30 minut, aby lidé měli dostatek času dojít si pro vodu. 
Menší cisternový vůz Citroen Jumper zajistí zásobování Běstvin, Křovic, Dolů, Chábor a 
Podbřezí. Vůz je vybaven megafonem. Na místě zastaví minimálně na 15 až 20 minut. 
V Křovicích bude mít navíc tři základní stanoviště - u mostu, na křižovatce u hřiště a 
u bytovky. Vodovodním haváriím nebo plánovaným odstávkám dodávky vody při výměně 
vodovodního potrubí se nevyhneme ani v budoucnu. Doufáme, že uvedené informace a 
přijatá opatření pomohou nepříjemnosti s nimi spojené snáze překonat. 
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