
Vodohospodářské sdružení Turnov vzniklo v roce 1995, kdy první obce spojily své síly v péči o vodohospodářský majetek. 
Sdružení převzalo privatizovaný majetek tehdejšího státního podniku Vodovody a kanalizace Turnov. V současné době 
provozování vodohospodářského majetku VHS Turnov smluvně zajišťuje akciová společnost Severočeské vodovody a 
kanalizace (SčVK, a. s.) Teplice, závod Liberec, Integrovaný závod Turnov.
Členské obce VHS: Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Troskovice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Malá Skála, Semily, 
Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Líšný, Loučky, Rovensko pod Troskami, Tatobity, Žernov, Ktová, 
nejnověji také Benecko, Benešov u Semil a Chuchelna.
Sídlo VHS: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 313 481, 481 312 206, fax 481 312 205, www.vhsturnov.cz

VHS Turnov v roce 2004 řešilo vedle plnění standardních povinností vlastníka infrastruktury další zásadní otázku, 
a sice rozšíření svazku o další města semilského okresu (Semily, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou) s cílem 
sdružit jednotlivé investory pro podání žádosti o finanční prostředky z EU.
Výsledkem tohoto procesu je projekt „Čistá Jizera“, řešící dostavbu a rekonstrukci kanalizací v Turnově, Semilech, Jilemnici, Lomnici 
nad Popelkou a v Rokytnici nad Jizerou v souladu s naší i evropskou legislativou. V Lomnici nad Popelkou se řeší i rekonstrukce čistírny 
odpadních vod a v Rokytnici nad Jizerou projekt zlepšení kvality a zásobování pitnou vodou.
Projekt Čistá Jizera je rozdělen na dvě části - Čistá Jizera I a Čistá Jizera II:
ČJ I - Turnov, Semily, Jilemnice
ČJ II - Rokytnice nad Jizerou, Lomnice nad Popelkou.
_______________________________________________________________________________________________

Tisková zpráva VHS Turnov 04/ 2009, vydána 26. února 2009

DALŠÍ KROK VEDOUCÍ K ZAHÁJENÍ AKCE ČISTÁ JIZERA: 
V JEDNOTLIVÝCH MĚSTECH BYLY PODEPSÁNY SMLOUVY, PROBÍHAJÍ JEDNÁNÍ O PŘIJETÍ ÚVĚRU VHS

   Ve druhé polovině února byly postupně ve všech pěti městech, kterých se týká projekt Čistá Jizera I a II, podepsány 
smlouvy s dodavatelskými firmami. Akce tak vstupuje do další etapy, vlastní stavební práce budou podle všeho zahájeny 
už 14. dubna ve všech městech současně. „Nyní nám zbývá poslední krok, a tím je dohoda všech pěti měst na přijetí  
podmínek  úvěru,“ uvedl  předseda Vodohospodářského sdružení  Turnov  Milan Hejduk.  Schválit  přijetí  úvěru  včetně 
podmínek stanovených bankou musí rada VHS, kterou tvoří zástupci obcí, do počátku dubna.

   „Získání úvěru bylo v současné ekonomické krizi velmi náročné, na první výzvu, kterou jsme podali vloni na podzim,  
dokonce žádná banka nereagovala, ve druhé výzvě jsme zmírnili některé podmínky a máme dvě dobré nabídky, z nichž 
tu lepší podala Česká spořitelna,“ přiblížil Hejduk. Úvěr si vezme VHS společně pro všechna města v přibližné výši 300 
mil. Kč, délka splatnosti je 17 let, úroková míra činí 4,6 %. Přijetí úvěru znamená v jednotlivých městech do budoucna 
omezení  některých  investic,  resp.  souhlas  banky  s jejich  realizací,  proto  města  v současné  době  zvažují  v úvahu 
připadající rizika.  „Překonali  jsme již mnohá úskalí, nabídka úvěru od České spořitelny je nejlepší možná, věřím, že  
města a městská zastupitelstva budou s podmínkami souhlasit a my budeme moci v polovině dubna začít stavět,“ dodal 
Hejduk.

   VHS Turnov na akce Čistá Jizera I (Turnov, Semily, Jilemnice) a Čistá Jizera II (Rokytnice nad Jizerou, Lomnice nad 
Popelkou) získalo ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) celkem 540 milionů korun, což je největší dotace, která 
kdy do Pojizeří přišla. I tak budou muset ještě nemalé prostředky přidat jednotlivá města ze svých rozpočtů. Po dohodě 
starostů a po doplnění stavebních úprav dalších komunikací do projektu činí předpokládaná spoluúčast v Turnově 79 
mil. Kč, v Semilech 59 mil. Kč, v Lomnici nad Popelkou 61 mil. Kč, v Jilemnici 17 mil. Kč a v Rokytnici nad Jizerou 38 mil. 
Kč. Na území okresu Semily projekt Čistá Jizera zahrnuje celkem 73 kilometrů nových kanalizací a zhruba 11 kilometrů 
vodovodů. Nově bude na kanalizaci napojeno 2500 nemovitostí. 

   Časový rozsah prací je stejný - až na Jilemnici - ve všech městech: zahájení 14. dubna 2009, ukončení 30. září 2011 
(v Jilemnici 30. září 2010). Pojizeří bude s největší pravděpodobností prvním regionem v České republice, kde práce na 
výstavbě a opravě kanalizačních a vodovodních řadů začnou. Podle informací SFŽP bylo v tomto kole výzvy operačního 
programu Evropské unie rozděleno celkem 13,5 miliardy korun mezi 175 projektů. Rychlost realizace výběrových řízení 
ze strany VHS a technická připravenost v jednotlivých městech okresu Semily vyvolaly dostatečný zájem stavebních 
firem a v konečném důsledku jen podtrhují zmíněné republikové prvenství.

Rokytnice nad Jizerou

   V úterý  17.  února  podepsali  na  zdejší  radnici  smlouvu o realizaci  projektu  Čistá  Jizera  Pavel  Jiroušek, ředitel 
libereckého  závodu  firmy  Stavby  silnic  a  železnic,  a.  s.  (oblast  Čechy-východ),  starosta  Petr  Matyáš a  předseda 
Vodohospodářského sdružení Turnov Milan Hejduk. Objem prací je v Rokytnici nad Jizerou dán částkou přesahující 



177 mil.  Kč  bez  DPH.  Práce  zahrnují  výstavbu  kanalizačních  řadů  v délce  téměř  15  kilometrů  a  výstavbu nového 
vodovodu v délce 11 kilometrů. Součástí stavby je rovněž realizace 1,5 kilometru veřejných částí kanalizačních přípojek 
a  933  metrů  veřejných  částí  vodovodních  přípojek.  Město  Rokytnice  nad  Jizerou  dále  připravuje  projekty  oprav 
veřejného osvětlení, dešťové kanalizace, mostků ad. Nových přípojek vznikne asi 450, stavba se přibližně dotkne 1550 
lidí.
   „Čistá Jizera je nejvýznamnější akcí nejen pro VHS, ale i pro naše město. Jedná se o největší investiční akci v historii  
Rokytnice nad Jizerou,“ řekl starosta Petr Matyáš. Jak uvedl, doufá, že místní obyvatelé akci přivítají, neboť řeší mnoho 
současných bolestí města. „Myslím, že víc než dva roky stavebních prací v různých částech města společně vydržíme.  
Město nezíská jen nové kanalizační a vodovodní řady, ale i nové povrchy ulic, chodníků, upravena budou i některá  
zákoutí,“ dodal starosta.
   „Pro VHS je podpis první ze smluv v Rokytnici n. Jiz. zahájením další etapy příprav vlastní stavby. Postupně budou 
podepsány smlouvy i v ostatních městech. Pro všechna to znamená největší investiční dotaci v historii. V tomto horském 
středisku jsou pro nás velkou výzvou především terénní podmínky. Jsou zde úzké uličky, malé a větší penziony, které  
těžko můžeme významně omezit v provozu. Přeji si, abychom vše zvládli ke spokojenosti lidí,“ shrnul své pocity Milan 
Hejduk.
   Podle Pavla Jirouška, ředitele závodu SSŽ, a.  s.,  který bude práce provádět,  jde o stavbu skutečně mimořádně 
náročnou. Některé práce budou probíhat v ulicích, jiné v okolních stráních v různých nadmořských výškách. „A co jiného 
si vybavím pod názvem Čistá Jizera kromě stavby kanalizačních a vodovodních řadů? Rád jezdím na vodu, tak si  
představuji, že někde ve větším proudu vypadnu z raftu a neumažu se, protože ta voda bude průzračně čistá. Takovou 
bych si přál, aby byla právě Jizera,“ řekl Pavel Jiroušek.

Jilemnice

   Slavnostní podpis smluv akce Čistá Jizera proběhl na radnici v Jilemnici ve středu 18. února. Kromě předsedy VHS 
Milana  Hejduka smlouvu  podepsali  starosta  města  Vladimír  Richter a  majitel  vítězné  stavební  firmy,  vzešlé 
z výběrového řízení, Lubomír Dvořák. V Jilemnici půjde o nejmenší rozsah prací a také výstavba zde bude na rozdíl od 
ostatních měst trvat o rok kratší dobu. Tomu odpovídá i celková částka na realizaci ve výši 55,7 mil. Kč bez DPH. Práce 
zde budou zahrnovat výstavbu kanalizace v délce zhruba 4 kilometry a rekonstrukci kanalizace v přibližné délce 800 
metrů. Celkově se rekonstrukce kanalizace dotkne asi 70 přípojek (zhruba 270 obyvatel), nových přípojek vznikne 45 
(přibližně 330 lidí).
    „Po dva roky bude částečně omezen život ve městě, zlepší se ale podmínky pro občany, kterých se akce Čistá Jizera  
dotkne. Budeme mít novou kanalizaci, nové přípojky, splníme další podmínky, které vyžaduje Evropská unie. Na radnici  
už chodí lidé z oblastí, kde se bude stavět, vše jim podrobně vysvětlujeme, myslím, že v Jilemnici akce proběhne bez 
větších komplikací,“  uvedl starosta Vladimír Richter. S tím souhlasí i předseda VHS Milan Hejduk, podle kterého bude 
stavební činnost v Jilemnici oddychem proti tomu, co pracovníky VHS a stavebních firem čeká v jiných městech.
   Podle Lubomíra Dvořáka bude v Jilemnici pro stavební firmu nejsložitější zajištění koordinace prací přímo ve městě a 
zajištění výkopů, realizace bude náročná i technicky, neboť část potrubí bude muset být vyvložkována. Pro stavební 
firmu to ale bude zajímavá zkušenost.

Semily

   Na radnici v Semilech byla smlouva mezi stavební firmou, vedením města a VHS podepsána v pondělí 23. února.
Své podpisy pod ni připojili starosta města Jan Farský, Milan Hejduk za VHS a Vladimír Šebesta za vítězné sdružení 
firem. (Vítězem výběrového řízení se stalo Sdružení kanalizace Čistá Jizera I – Semily se sídlem v Jablonci nad Nisou. 
Součástí sdružení jsou firmy: SaD, v. o. s., Jablonec nad Nisou, a Radomil Pittner, Česká Lípa.)
   Celková cena vzešlá z výběrového řízení činí 135 mil. Kč bez DPH. Budovaná kanalizace přesáhne svou délkou 10 
kilometrů,  součástí  akce  bude  rovněž  položení  2,5  kilometru  veřejných  částí  kanalizačních  přípojek.  Celkově  se 
rekonstrukce stávající kanalizace dotkne 160 přípojek (zhruba 600 obyvatel), nových přípojek vznikne přibližně 190 (asi 
1000 lidí).
   „Jedná se o historicky největší akci v Semilech co do výše investic i rozsahu prací. Budeme mít rozkopáno postupně  
ve třech letech 11 kilometrů městských a krajských komunikací. Stavba se citelně dotkne života obyvatel, věřím ale, že  
Jizeře a její čistotě to určitě pomůže,“ řekl starosta města Jan Farský. Podle něho již v Semilech zaznamenávají první 
reakce občanů, které nejsou příliš příznivé. „Bohužel očekávám, že názory lidí na Čistou Jizeru nebudou moc pozitivní  
ani v dalších třech letech. Nicméně po ukončení prací budeme mít krásné, nové ulice a novou kanalizaci, takže výsledek  
určitě pozitivní bude,“ dodal starosta.
   Skutečnost, že pracovat se bude prakticky na všech hlavních komunikacích ve městě, zmínil také Vladimír Šebesta. 
Z pohledu  stavební  firmy  bude  nejsložitější  koordinace  dopravy.  „Městem  povede  spousta  objížděk  a  ulice  budou 
rozkopané.  Budeme  se  však  snažit  lidem  znepříjemňovat  život  co  nejméně,  pracovat  budeme  současně  na  více  
místech, aby práce postupovaly rychleji,“ slíbil Šebesta.
   Z pohledu VHS je podle Milana Hejduka v Semilech největší výzvou koordinace prací s Libereckým krajem. „Stavba se 
dotkne mnoha komunikací, které jsou v majetku Libereckého kraje. Přáli bychom si, aby nám kraj na konečnou úpravu 
vozovek přispěl větší částkou. A to je ta výzva - přesvědčit odpovědné pracovníky kraje, aby peníze uvolnili,“ sdělil 
Hejduk.

Turnov

   Smlouva mezi  městem,  VHS a dodavatelskou firmou byla  v Turnově  podepsána v úterý  24.  února.  Za  město ji 
podepsala starostka Hana Maierová, za stavební firmu SSŽ Ústí nad Labem, a. s., Jaromír Pešek, ředitel odštěpného 
závodu oblast Čechy-západ, a za VHS Turnov jeho předseda Milan Hejduk.
   V Turnově jde v rámci projektu Čistá Jizera o nejrozsáhlejší  stavbu v objemu 248,5 mil.  Kč bez DPH. Bude zde 
položena nová kanalizace v délce více než 15 kilometrů, dalších 11 km kanalizace bude rekonstruováno. Celkově se 
rekonstrukce dotkne asi 575 přípojek (zhruba 2800 obyvatel), nových přípojek vznikne 515 (přibližně 1940 lidí).



   „Až dosud jsme si mysleli, že největší investiční částkou všech dob v Turnově budou peníze na Střelnici, projekt Čistá 
Jizera ale představuje investici v dvojnásobné výši. Je to nejvyšší jednorázová suma peněz, která do města přijde v celé 
jeho historii,“ shrnula starostka Hana Maierová. Podle ní obyvatele  města čekají tři  roky stavebního ruchu a složité 
objížďky, nejhorší situace ale nastane, až se bude pracovat v ulici 5. května. Odměnou všem pak budou nové vozovky, 
chodníky, osvětlení, kanalizace v nových bytových zónách ad.
   „V Turnově jde co do rozsahu o největší akci za poslední desítky let. Největším úskalím bude zvládnutí rekonstrukce 
ulice 5. května, která je hlavní dopravní tepnou ve směru na Semily. Díky Evropské unii ale novou kanalizaci přivedeme 
také do okrajových částí města, kam by se za normálních okolností nikdy nedostala,“ přiblížil Milan Hejduk.
   „Samozřejmě,  že  uděláme  všechno  pro  to,  abychom  každodenní  život  lidí  ve  městě  omezili  co  nejméně,  ale  
očekáváme i pochopení. Ta obrovská investice bude sloužit všem občanům Turnova,“ uvedl Jaromír Pešek z firmy SSŽ.

Lomnice nad Popelkou

   Poslední ze série smluv byla podepsána na radnici v Lomnici nad Popelkou ve čtvrtek 26. února. Za město ji podepsal 
starosta Vladimír Mastník, za společnost Subterra, a. s., která bude stavbu realizovat, ředitel divize Jan Vintera, a za 
VHS Turnov Milan Hejduk.
   Objem prací je v Lomnici nad Popelkou vyjádřen částkou ve výši 233 mil. Kč bez DPH. Vznikne tu nová kanalizace 
v délce přes 8 kilometrů, stávající kanalizace bude rekonstruována v délce 5,5 kilometru. Součástí akce je v tomto městě 
i rekonstrukce čistírny odpadních vod. Celkově se rekonstrukce stávající kanalizace dotkne asi 450 přípojek (zhruba 
1750 obyvatel), nových přípojek vznikne přes 90 (přibližně 380 lidí).
   „Čistá  Jizera je největší  investiční  akcí v Lomnici  v historii.  Věřím v dobrou spolupráci  se stavební firmou. Zatím 
nevidím  větší  problémy,  občany  se  snažíme  podrobně  informovat  o  tom,  co  je  čeká.  Pro  město  je  pozitivní,  že  
výsledkem prací budou kromě nové kanalizace i nové povrchy komunikací,“ uvedl starosta Vladimír Mastník.
Podle Jana Vintera je pro každou stavební firmu podobná zakázka velmi významná, firma Subterra má v tomto oboru 
hodně zkušeností z poslední doby. „Jsem rád, že jsme ve výběrovém řízení obstáli a stavbu budeme realizovat. Největší 
úskalí vidím hlavně v symbióze místních lidí se stavebními pracemi, chtěl bych obyvatele Lomnice požádat o toleranci,  
problémy budeme řešit okamžitě,“ slíbil Vintera.
   Na skutečnost, že pouze v Lomnici n. Pop. je součástí akce i rekonstrukce čistírny odpadních vod, upozornil Milan 
Hejduk z VHS. „Na město velikosti Lomnice je tu poměrně velký rozsah prací. Po dobu výstavby se budeme zejména  
soustředit  na rekonstrukci čistírny odpadních vod, která je jedinou v rámci VHS, kde ještě rekonstrukce neproběhla.  
Čistá Jizera znamená i zlepšení stavu komunikací, doufám, že budeme úspěšní i zde,“ řekl Hejduk.
   

Závěrečná poznámka k     této tiskové zprávě  

   U příležitosti slavnostního podpisu smluv v každém městě byla pořízena fotodokumentace a také videoreportáž. 
Fotografie jsou součástí této tiskové zprávy, na požádání budou zaslána ve větším rozlišení, videoreportáže pro použití 
v regionálních TV a pro webové zpravodajství jsou ke stažení na adrese: www.videofiser.eu/vhs

Kontakty:

* Ing. Milan Hejduk, předseda VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 313 481, 481 312 206, 
mobilní 737 204 255, e-mail: hejduk@vhsturnov.cz

* Marcela Červová, ředitelka VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 313 481, 481 312 206, 
mobilní 602 169 165, e-mail: cervova@vhsturnov.cz

* Dalibor Zmeko, investiční technik pro Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 312 206, mobilní 
602 786 748, e-mail: zmeko@vhsturnov.cz

* Andrea Bímová, investiční technik pro Semily a Rokytnici nad Jizerou, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel. 
481 621 325, mobilní 602 786 843, e-mail: bimova@vhsturnov.cz

* Ing. Zdeněk Rajm, investiční technik pro Lomnici nad Popelkou a Jilemnici, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 
Semily, tel. 481 621 325, mobilní 602 786 759, e-mail: rajm@vhsturnov.cz

Další informace najdete na internetových stránkách www.vhsturnov.cz v sekci „Čistá Jizera“.

http://www.vhsturnov.cz/
http://www.videofiser.eu/vhs

