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Skupinový vodovod „Bor“
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Po úbočí Boru jste vystoupali do značné výšky a jste na Tkalcovském stezníku. Přesto se můžete dostat ještě
výše! Pokud máte dostatek sil a zvládnete náročnější strmý terén, pak se vydejte vzhůru. Modrá turistická
značka Vás dovede až „Pod Českou vyhlídku“ (Vyhlídka pod Borem), která Vám poskytne nezapomenutelné
výhledy do krajiny.

Vlastivědná stezka řídícího učitele Jaroslava Petra

Skupinový vodovod „Bor“

Jedná se o jeden z prvních skupinových gravitačních vodovodů (vodovodních zařízení zásobujících pitnou vodou 2 a více obcí) uvedených do provozu na území tehdejšího Československa. Byl postaven v letech
1926 – 1933 podle projektu Ing. Josefa Bureše celkovým nákladem 13 milionů Kč. Vydatnost pramenů na svazích Boru (více než 40 vteřinových litrů) umožnila zásobování pitnou vodou téměř 2 000 domů v 19 obcích
v okolí Police nad Metují.
Celou vybudovanou vodovodní síť spravoval zpočátku Vodovodní svaz „Bor“, jehož členy byly všechny
zúčastněné obce. Nyní je vodovod ve správě firmy Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Obce Policka se rozkládají ve velmi členitém a hornatém terénu. Převážná většina z nich byla budována
podél přirozených vodních toků. Se získáním vody tak tyto obce, až na výjimky (Vysoká Srbská, Petrovice,
Bezděkov, Slavný), neměly větší problémy. Nicméně tato voda byla v mnoha případech znečištěná a byla původcem několika epidemií (r. 1585, 1771 – mor, 1832 a 1834 – cholera, 1905 tyfus).
Proto se obce snažily zajistit obyvatelstvu vodu nezávadnou a zřizovaly studny a nádrže, do kterých byla
přiváděna, často z velké vzdálenosti, čistá podzemní nebo pramenitá voda. Vznikaly tak první „vodovody“,
kde byla voda vedena dřevěnými rourami. Již v r. 1706 zřídil opat Otomar na náměstí v Broumově dvě kašny,
zásobované vodou z Broumovských stěn. V r. 1819 byla postavena kašna na polickém náměstí, zásobovaná
vodou z hřbitovní studánky. Zhruba ze stejného období byla i nádrž v Machově u kostela, zásobovaná vodou
od dnešní studánky pod Borem. Roku 1856 byl vybudován žďárský vodovod ze studánky pod Ostašem. Za
zmínku stojí i kamenné a zastřešené studnice, tzv. „haltýře,“ na Bezděkově a Petrovičkách, které stahují vodu
z vlhčího okolí.
Množství pramenů na hoře Bor přímo vybízelo přilehlé obce k podchycení a využití pramenité vody. Ve
dvacátých letech minulého století byly tyto snahy vystupňovány a byly započaty přípravné práce směřující
k zachycení těchto vydatných pramenů.
Hora Bor s vrcholem (915 m n. m.) na polské straně se rozkládá na ploše zhruba 240 ha. Je tvořena křídovými a opukovými vrstvami. Na temeni hory, které je téměř celé zalesněno, se nacházejí ve výšce zhruba 860 m
rozsáhlé pískovcové skály. Pod mocnými vrstvami rašeliny jsou vrstvy hlinito – písčité, několik metrů silné,
vzniklé zvětráním opuky a pískovce. Dešťová voda (průměrné množství vodních srážek ve výšce 500 – 900 m je
více než 900 mm za rok) zachycená na plochém temeni Boru prosakuje vrstvami rašeliny a vyvěrá již o 100 m
níže (pod Sypací skálou) v podobě čistých pramínků a mocněji zhruba 200 – 300 m pod temenem hory (ve
Vápenkách) a dále pak v údolí potoka Trnkavy v tzv. „studnicích“ (např. Machovská studna – její prameny
byly podchyceny později a v polovině minulého století byl z prameniště vybudován vodovod až do Náchoda). K vybudování skupinového „Borského vodovodu“ posloužily pouze prameny vyvěrající na svazích Boru
z oblasti zhruba 1 km2, jejichž vydatnost je 41 sekundových litrů.
Zajímavostí je, že podle původních záměrů, ze kterých nakonec sešlo, měl vodovod zásobovat polický,
náchodský a novoměstský okres a Hradec Králové. Vodou mělo být zásobeno více než 100 tisíc obyvatel
a 120 tisíc kusů dobytka; předpokládalo se uložení 460 km vodovodního potrubí a výstavba 56 vodojemů.
Počátkem roku 1925 se 16 obcí tehdejšího okresu Police nad Metují a Broumov – město Police nad Metují,
Bezděkov nad Metují, Bělý, Bukovice, Hlavňov, Machov, Maršov nad Metují, Petrovice a Petrovičky, Pěkov,
Radešov, Slavný, Suchý Důl, Vysoká Srbská, Nízká Srbská, Žabokrky a Hony (v průběhu realizace projektu
přistoupily ještě Lhota u Police nad Metují, Velký Dřevíč a Žďár nad Metují) – dohodlo a schválilo, že přistoupí k pořízení projektu společného vodovodu z Boru.
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Tyto obce později vytvořily Vodovodní svaz „Bor“ se sídlem v Polici nad Metují, který je slučoval, aby
společně postupovaly při přípravě, realizaci a financování projektu a pozdějším používání, udržování, popř.
rozšiřování skupinového vodovodu.
K realizaci záměru byla vybrána odborná firma vodního stavitelství Dr. Ing. Josefa Bureše z Prahy – Královských Vinohrad, která zmapovala celou pramennou oblast, provedla výpočty vydatnosti pramenů a připravila veškerou dokumentaci k provedení stavby. Sama tato firma se pak podílela společně s firmou Ing. Jaroslav Matička,
Praha – Karlín, na realizaci celého projektu v letech 1926–1930 (respektive 1933). Celkový náklad 8,383 milionů Kč
byl rozpočítán na jednotlivé obce. Při 55% státní subvenci tak např. pro samotný městys Machov činily rozpočtované náklady 183 tisíc Kč.
Pramenná oblast byla pro jímání pramenů dle projektu rozdělena do 3 partií: vrchní (pod Sypací skálou)
ve výšce zhruba 760 m, střední (na Bahnech – pod Tkalcovským stezníkem) ve výšce zhruba 660 m a nižší (ve
Vápenkách) ve výšce 600 m (obr. 1). V těchto partiích byly kopány zářezy až do hloubky 10 m tak, aby jímaná
voda byla zachycena na holé skále a nemísila se s vodou povrchovou. Zářezy se kopaly v celkové délce 530 m.
Na vybetonované dno a spodní stranu zářezů byly uloženy děrované sběrné roury z kameniny, byly obezděny a obsypány kamenem a nad zásypem byla ve tvaru žlábku vytvořena opět betonová deska a na ní uloženy
trativodní trubky pro odvod povrchových vod (obr. 2). Poté byly zářezy znovu zaházeny vykopanou zeminou.
Průběh zářezů je dnes v terénu dobře znatelný, jelikož z navršené zeminy jsou vytvořeny jakési valy.
Pramenitá voda jímaná v zářezech je přečišťována v několika dvou nebo čtyřkomorových čisticích šachtách.
Zde jsou u dna jednotlivých komor zachycovány drobné úlomky hornin, vniklé do potrubí. Tento zachycený
kal je odváděn potrubím na povrch (obr. 3). Od čisticích šachet je voda vedena ocelovým potrubím do první
kulaté sběrny o objemu 50 m2, umístěné v úrovni středního zářezu. Celý železobetonový rezervoár je umístěn
v zemi. Do rezervoáru voda vtéká jakýmsi sprchovým přepadem, čímž dochází k jejímu okysličení a zlepšení
jakosti. Sběrna je opatřena vypouštěcí jímkou, kde je zachycován další kal, což umožňuje částečné vyčištění
sběrny bez nutnosti vypuštění celého jejího objemu (obr. 4 a 5). Z této horní sběrny je vedeno dvojí ocelové
potrubí – první o průměru 100 mm k vodojemu v Bělém a na Slavném, druhé o průměru 128 mm k další kulaté sběrně o stejném objemu, vybudované ve Vápenkách pod nejnižším zářezem. Odtud je již voda vedena do
hlavního vodojemu, umístěného mimo pramennou oblast na Hůrce při turistické cestě na Bukovinu. Z něho
je již vedeno hlavní porubí vodovodní sítě pro jednotlivé obce.
Práce na podchycení pramenů pod Borem byly zahájeny počátkem roku 1926. Veškeré práce byly ve značně
příkrém a kamenitém terénu prováděny ručně. K horním zářezům bylo nutné veškerý materiál pro výstavbu
vynášet. Vzhledem k hloubce výkopů každá lopata zeminy vybraná ze dna prošla rukama šesti dělníků, než se
dostala na povrch. Po dva roky zde bylo zaměstnáno více než 100 zdatných dělníků a kameníků (obr. 6 – 8).
Již v roce 1928 se započalo s výstavbou vodovodní sítě v jednotlivých obcích, včetně hydrantů a jednotlivých domovních přípojek, a od roku 1929 postupně jednotlivé obce započaly s výběrem vodného (výše vodného byla zpočátku stanovena výpočtem dle soupisu místností, obyvatel a zvířectva, později byla instalována
odpočtová měřidla ke stanovení skutečného odběru).

After climbing a steep slope of the Bor mountain you have come to the Weaver’s Trail. Although this place is quite
an upland, you can climb even higher! If you feel strong enough and if you are not afraid of physically demanding
steep slopes, go on – the blue tourist sign can take you to the so called Czech Viewpoint which offers spectacular
views of the countryside.

Group water main „Bor“

This is one of the oldest group gravitation water mains (drinking water supply system for two or more communities) opened in the then Czechoslovakia. It was constructed between 1926 – 1933 after the project of the water
engineer Josef Bureš. It cost 13 million Czech crowns. Due to capacity of the springs on the Bor slopes (more than
40 litres per second) almost 2 000 houses in 19 villages around Police nad Metují could be supplied with drinking
water. In the beginning, the water supply network was managed by the Bor Watermain Union, whose members were
all the supplied villages. Nowadays, it is managed by the Náchod Water and Sanitation Service.
Po zboczu Skalniaka wspięliście się Państwo wysoko aż na Ścieżkę Tkaczy. Ale możecie się dostać jeszcze wyżej!
Jeżeli macie Państwo dostatek sił, aby pokonać dosyć trudne podejście, to należy wydać się w drogę. Niebieski szlak
turystyczny doprowadzi Was aż na czeski punkt widokowy pod Błędnymi Skałami, który otworzy przed Państwem
niezapomnianą panoramę okolicy.

Wodociąg Grupowy Bor (Skalniak)

Chodzi tutaj o jeden z pierwszych grupowych wodociągów grawitacyjnych (urządzeń wodociągowych zaopatrujących w pitną wodę 2 lub więcej miejscowości) wprowadzonych do użytku na terenie byłej Czechosłowacji.
Był wybudowany w latach 1926 – 1933 według projektu inż. Josefa Bureša za sumę 13 mil. Kč. Wydajność źródeł na
stokach Skalniaka (więcej niż 40 l/s) umożliwiła zaopatrywanie wodą prawie 2 000 domów w 19 miejscowościach
w rejonie Policy nad Metují. O całość wybudowanej sieci wodociągowej początkowo starało się Stowarzyszenie Wodociągowe Bor, którego członkami były wszystkie wykorzystujące go miejscowości. Obecnie wodociągiem zarządza
firma Wodociągi i Kanalizacje Náchod, S.A.
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Tak jako každá jiná stavba se i tato potýkala s mnoha problémy (technickými i finančními) a v průběhu
realizace stavby došlo k mnoha změnám oproti projektu. Konečná kolaudace skupinového vodovodu tak byla
provedena až v listopadu roku 1934, byť v některých obcích byl v provozu již od roku 1929.
Rozsah vybudovaného díla je úctyhodný. Celkem bylo uloženo 81,888 km kapacitního potrubí a 20,373 km
potrubí pro přípojky, bylo vybudováno 301 nadzemních hydrantů a 1973 domovních odboček (např. 120 pro
domácnosti v Machově, 115 v Nízké Srbské, 74 v Bělém a 68 ve Lhotě), osazeno 485 šoupátek, 99 kalosvodů
a 50 vzdušníků. Součástí stavby je i 10 vodojemů o celkovém objemu 1 360 m3. Konečné náklady na výstavbu
skupinového vodovodu se vyšplhaly na 13,020 milionů Kč.
Vodovod byl po dokončení ve správě Vodovodního svazu „Bor“, později státního podniku Vodovody a kanalizace Hradec Králové. Po privatizaci v 90. letech minulého století přešel do vlastnictví a správy společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., a zúčastněné obce se staly akcionáři této společnosti.
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