
Dotaz ze dne 11. 6. 2012  

č.j.: 37321/2012 – AZS plánovaný v Tyršových sadech 
  
V projektu revitalizace Tyršových sadů je navržen automatický závlahový systém (AZS), napájený říční 
vodou, která navíc projde před použitím v AZS soustavou tzv. podzámeckého biotopu. Obecná 
pravidla pro využívání AZS, která laik může dohledat na stránkách dodavatelů, jsou taková, že použití 
říční vody se považuje za krajní nebo přímo nevhodné řešení pro provoz AZS. 
 
Máme informace o tom, že využívání říční vody v AZS v parku v Poděbradech způsobuje závažné 
problémy. Nevhodnost říční vody nespočívá v mechanickém znečištění, proto je použití jakéhokoliv 
mechanického filtru neúčinné, ale v biologické charakteristice vody. Z projektu revitalizace TS, pokud 
se nám podařilo zjistit, nevyplývá, že by měla být voda v Tyršových sadech před použitím v AZS jakkoli 
chemicky upravována, ale nevylučujeme, že v nějaké jiné části projektu je toto popsáno. 
 

1) Žádám Vás o sdělení, zda se investor do této chvíle tímto potenciálním problémem zabýval, 

zda bylo o tomto s projektantem, generálním dodavatelem či subdodavatelem jednáno  

a pokud ano tak kdo jednal a kdy a s jakým závěrem.  

2) Žádám Vás o sdělení, zda má město jako investor ověřeno přímo u dodavatele AZS, nebo 

alespoň u generálního dodavatele, že bude garantován dlouhodobě udržitelný provoz AZS při 

využití říční vody. 

 
 

Odpověď na dotaz ze dne 19. 9. 2012 
 
K Vaší žádosti o poskytnutí informace (podle zákona č. 106/1999 Sb.) ohledně AZS, 
plánovaného v Tyršových sadech, Vám sděluji následující:  
 
1. Problémem zavlažovacího systému, tedy i zdrojem vody tohoto systému, se podrobně 

zabývala autorizovaná osoba a specialista v daném oboru, zodpovědní za řešení tohoto 
problému v rámci projektu revitalizace Tyršových sadů. Celý projekt včetně závlahy byl 
projednán v rámci územního i stavebního řízení a to i vodoprávních – tedy řešení bylo 
projednáno s investorem i všemi dotčenými subjekty.  
 

2. S dodavatelem ani subdodavatelem nelze řešení konzultovat, protože dosud nebyli 
vybráni.  
 

 


