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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Havárie pitné vody zasáhla celý Nymburk. 

Opravu hlavního přívodu vody komplikovaly tekuté písky  

 

Ve středu 20. ledna dopoledne došlo k zásadní závadě na hlavním přívodním 

vodovodním řadu v Babíně, který zásobuje pitnou vodou celý Nymburk. Většina 

Nymburáků se ocitla bez vody. Závadu, která byla největší za posledních dvacet let, se 

pracovníkům Vodovodům a kanalizací Nymburk (VaK Nymburk) podařilo odstranit  

i přes mráz a sníh za necelých 24 hodin. Město o havárii informovalo občany všemi 

dostupnými komunikačními prostředky bezprostředně po oznámení poruchy VaKem 

Nymburk a následně průběžně až do jejího odstranění. Cisterny s pitnou vodou byly  

k dispozici na zveřejněných stanovištích po městě a samostatná cisterna přednostně 

zásobovala Nemocnici Nymburk.  

Havárie byla ohlášena z VaK Nymburk ve středu v 10 hodin, kdy se ještě nevědělo, o jaký 

druh havárie se jedná. „Po nalezení příčiny jsme zjistili, že se nejedná primárně o poruchu 

způsobenou mrazem, ale stářím materiálu. Pracovníci VaKu Nymburk odhalili podélnou 

prasklinu na řadu v délce asi jeden metr. Vzhledem k hloubce čtyř metrů pod úrovní terénu, 

v níž se potrubí nachází, nebyl na vině mráz, ale jednalo se o únavový lom,“ vysvětlil starosta 

Nymburka Ing. Tomáš Mach, Ph.D., který byl na místě havárie spolu s radním Zdeňkem 

Vocáskem od středečního večera do jedné hodiny ráno a zároveň komunikoval s krizovým 

štábem a vedením města a vedením VaKu. Ten se sešel ve čtvrtek v 6.30 hodin a následně 

zveřejnil další důležité informace pro občany a instituce včetně škol prostřednictvím úřední 

desky, webu a Facebooku města, webu Bezpečný Nymburk, městského rozhlasu a Městské 

policie Nymburk.  

Primárně byla cisterna umístěna v areálu Nemocnice Nymburk, někteří občané se ještě ve 

středu stihli předzásobit vodou, zejména na sídlišti, kde mohli čerpat akumulovanou vodu  

z hydroforové stanice v areálu bývalého nákupního střediska Adéla. Během noci ale voda 

samozřejmě mizela i zde. 

Největším problémem byla nepřístupnost místa závady kvůli rozsáhlým tekutým pískům až 

do hloubky čtyř metrů. Musel být přivolán sací bagr z Litoměřic, aby pracovníci VaKu mohli 

během noci za neustálého odsávání pracovat na výměně části potrubí. Obnažené potrubí 

pracovníci rozřízli a vsadili nový úsek potrubí.  

„Chtěl bych moc poděkovat všem zainteresovaným a pracovníkům VaKu, kteří se celou noc 

v mrazu, sněžení a mokru střídali na opravě řadu. Na konto kritických hlasů, které ke mně 

dolehly, snad jen dodám, že jsme informovali veřejnost vždy, když jsme měli potřebné, reálné 

informace. Nebylo v lidských silách přesněji odhadnout termín dokončení opravy. Původní 

odhad dokončení ve středu večer se posunul na čtvrteční jedenáctou hodinu a to platí, nyní už 

je havárie odstraněna a voda je přivedena do oběhu,“ uzavřel starosta Ing. Tomáš Mach, Ph.D. 
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