
[čtvrtletník] Frýdlantské 
vodárenské společnosti, a.s.

Ve dnech 21. září 2015 až 4. října 2015 bude z důvodu 
rekonstrukce a rozšíření zákaznických okének zcela uza-
vřeno Provozní a zákaznické centrum ve Frýdlantu v ulici 
Zahradní 768 pro naše zákazníky a obchodní partnery. 
V této době budou veškeré záležitosti vyřizovány pouze 
telefonicky, e-mailem, popř. on-line přes naše webové 
stránky. Předem se omlouváme za případné komplikace 
a 5. října 2015 se na Vás těšíme v nových prostorách.  
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Frýdlantská vodárenská 
společnost, a.s. jako správný 
hospodář i v letošním roce 
pokračuje v obnově svého 
majetku. Naprosto převážná 
část investičních prostředků 
jde do rekonstrukcí vodovodů 
a kanalizací, včetně souvisejí-
cích objektů. Více podrobností 
se dočtete na str. 3.

Hlavním tématem tohoto vydání je kanalizace. 
Jak funguje, střípky z její historie či co se stane, 
když omylem spláchnete třeba úklidový hadr, se 
dočtete na str. 2.

KANALIZACE – NEZNÁMÝ
SVĚT POD NÁMI

ÚDRŽBA
KANALIZAČNÍ SÍTĚ
Kanalizaci využíváme všichni. Když funguje, 
tak ji ani nevnímáme, ale když nastane 
problém, tak to pocítí široké okolí. A to 
doslova. I tak by se dala popsat tzv. stoková 
síť, tedy soustava trubních rozvodů a dalších 
zařízení sloužících k odvádění odpadních vod 
z jednotlivých nemovitostí a z veřejného pro-
stranství do městské čistírny odpadních vod. 
Co do kanalizace nepatří a jak o ni pečovat 
zjistíte na str. 2. 

KAMEROVÉ PROHLÍDKY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Stačí problémy s ucpanou kanalizační přípojkou 
nebo při koupi staré nemovitosti potřeba přesného 
zjištění trasy všech trubních vedení na pozemku. 
Kamera zjistí stav trubního vedení, určí polo-
hu a rozsah případného poškození. Frýdlantská 
vodárenská společnost, a. s. nově nabízí kamerové 
prohlídky inženýrských sítí i pro vaši nemovist. 
Podrobnosti o pronájmu na str. 3.



KANALIZACE – NEZNÁMÝ SVĚT POD NÁMI

Z náboženských důvodů byly společné 
záchody zakázány, a lidstvo tak udě-
lalo jakýsi pomyslný krok zpět. Začaly 
se používat nočníky, které byly hojně 
vylévány odkudkoliv a především 
kamkoliv. Se středověkým rozmachem 
hradů vznikaly i hradní prévety, což 
byly suché záchody vestavěné přímo 
do hradeb a nepotřebný obsah padal 
zemskou přitažlivostí do hradního 
příkopu. Kanalizace byla neznámým 
pojmem. Lidem pak trvalo několik set 
let, než pochopili, že mor a cholera 
pocházejí z nedostatečné hygieny 
a přemnožených hlodavců v ulicích. 

Moderní splachovací WC spatřilo 
světlo světa až roku 1597, kdy jej pro 
královnu Alžbětu I. vynalezl anglický 
dvořan. Úspěch mělo veliký a postup-
ně prošlo mnoha modernizacemi. 
Ovšem teprve s vynálezem moderní 
toalety si lidé začali uvědomovat, že 
bez kanalizace jim splachovací toaleta 
bude vlastně k ničemu. A tak se začali 
pomalými kroky vracet zpět, a obje-
vovat to, co jejich předkové již znali – 
dobře fungující kanalizaci.

Foto: wikipedia

Jestliže vodu označujeme jako živo-
tadárnou, tak tím určitě nemyslíme 
vodu odpadní. Definice říká, že je to 
voda změněná použitím, chcete-li 
jinou metaforu, tak je to voda zhor-
šená lidskou činností. Problém se 
zneškodňováním velkého množství 
odpadních vod přineslo až 20. stole-
tí – koupelny a splachovací záchody 
v každé domácnosti s sebou přines-
ly zvýšenou spotřebu vody. Výsled-
kem jsou silně naředěné odpadní 
vody, které vtékají do kanalizací 
ve velkém množství.

Frýdlantská vodárenská společnost 
spravuje 41 kilometrů kanalizačních 
stok. Celkem je k naší kanalizační síti 
připojeno 12 800 lidí, kteří vypro-
dukují 7 940 kubíků odpadních vod 
denně. Konkrétní údaje o rozsahu 
kanalizace nalezne zvídavý čtenář 
na našich webových stránkách. 
S údržbou kanalizační sítě by měl 
pomoci každý, kdo je na ni připojený. 
Především je třeba respektovat, co 
do kanalizační sítě nepatří. Ušetří 

to náklady při údržbě či následných 
opravách. Co tedy do svých záchodů 
rozhodně nesplachujte?

Nerozložitelné odpady: Igelitové 
sáčky, tkaniny (např. čisticí hadry), 
obaly. Prostě nic, co patří do tří-
děného a komunálního odpadu, 
do kanalizace nepatří. Co se biolo-
gicky nerozloží, rozuměj nerozpustí, 
může ucpávat česla na ČOV. U vět-
ších předmětů (vhozených přímo 

do kanálu) se mohou tvořit bariéry 
v kanalizačním potrubí.

Odpady z kuchyně: Ani slupky od bram-
bor, zbytky potravin nebo oleje z frito-
vacích hrnců do záchodu nesplachujte. 
Ukládejte je do nádob na biologický 
odpad. Oleje a tuky se biologickou 
cestou odstraňují obtížně, tvoří pevné 
zátky v kanalizaci. Na ČOV se separují 
odděleně a likvidují solidifikací.

Výrobky osobní hygieny: Jednorázové 
pleny, dámské hygienické potřeby ani 
čisticí ubrousky z netkané textilie roz-
hodně do toalet nepatří. Ale i vatové ty-
činky a kosmetické tampony způsobují 
kanalizaci problémy. Ucpávají česla, 
obtížně se separují, poškozují čerpadla 
v přečerpávacích stanicích a ČOV.

Chemikálie: Zbytky chemických 
čistidel, ředidla, louhy nebo kyseliny je 
nutné ukládat do nádob na nebezpečný 
odpad, nikoli do kanalizace. Chemi-
kálie degradují, až úplně zdevastují 
mikroflóru v biologickém stupni ČOV.
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Mistry na vodovodní systémy, kanalizaci a hygienu vůbec byli obyvatelé Egypta a antického Říma, první toalety s pro-
myšleným vodním systémem ale používali již obyvatelé dnešního Pákistánu, a to v dávném starověku – ve 25. století 
př. n. l. Postupem doby ale vzala dobře fungující kanalizace za své včetně souvisejících toalet. 
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KAMEROVÉ PROHLÍDKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Frýdlantská vodárenská společnost 
provádí kamerové prohlídky svých 
inženýrských sítí. Naše vybavení ale 
můžou využít i zájemci z řad veřejnosti 
či stavaři. Kameru může potřebovat 
vlastně kdokoliv. Například při problé-
mech s ucpanou kanalizační přípojkou 
nebo při koupi staré nemovitosti pro 
přesné zjištění trasy všech trubních 
vedení na pozemku. Kamera zjistí stav 
trubního vedení, určí polohu a rozsah 
případného poškození. Měří sklon 
potrubí. Kanalizací projíždí kamerový 
vozík a pořizuje videozáznam. 

FVS má k dispozici dva moderní
kamerové systémy:
Tlačná kamera: pro použití v potrubí 
DN 50 – DN 250, s délkou kabelu 50 m, 
je vybavena titulkovačem, s měřením 
metrů a umožňuje zápis textu do ob-
razu. Záznam je ukládán na přenosná 
média prostřednictvím kabelu USB.
Kamerový vozík: pro použití v potrubí 
DN 150 – DN 1200, s délkou kabelu 

100 m, je vybaven otočnou kamerovou 
hlavou, zpětnou kamerou, laserem pro 
měření průměru potrubí do DN 300, 
měřením metrů a měřením sklonu. 
Řídicí jednotka kamerového vozíku je 
vybavena titulkovačem a softwarem, 
který umožňuje zpracování grafických 
protokolů v úsecích s výpisem závad 
a s grafy sklonu. Záznam je prováděn 
na interní harddisk s možností vypálení 

na CD/DVD nebo s možností uložení 
na přenosná média prostřednictvím 
kabelu USB.
Oba systémy jsou vybaveny sondou 
33 kHz, pro přesné dohledání kamery 
v potrubí, pomocí lokátoru inženýrských 
sítí. Cena kamerové prohlídky začíná 
na 100 Kč bez DPH/m (min. 1 000 Kč). 
Kamerové prohlídky jsou prováděny 
na základě podané objednávky.
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V rámci letošní investiční činnosti 
proběhne první část výměny vodovod-
ního řadu ve Frýdlantu v lokalitě Hág 
za 1,08 mil. Kč. Staré litinové potrubí 
z první poloviny minulého století 
v délce více než půl kilometru bude 
nahrazeno potrubím z polyetylenu. 
Dodavatelem stavby je společnost 
Silkom, spol. s r.o. 
Další více než milionovou investicí je 
rekonstrukce vodovodu v ulici Tylova 
ve Frýdlantu. Zde budou realizová-
ny I. a II. etapa této stavby v celkové 
délce 216 metrů měněných vodovod-
ních řadů. Ve spolupráci s městem 
Frýdlant budou v oblasti stavby kom-
pletně obnoveny povrchy dotčených 
komunikací. Samotnou výměnu vodo-
vodů provede Frýdlantská vodárenská 
společnost, a.s. vlastními prostředky 
a silami.

Poslední stavbou letošního roku je 
oprava kanalizace v Okružní ulici 
ve Frýdlantu, která byla již zahájena 
a v průběhu prací dojde k dosud neod-
hadnutelné změně rozsahu prací. Stav-
ba je opět prováděna přímo pracovníky 
společnosti.
Všechny výše uvedené stavby s sebou 
bohužel nesou i příslušné uzavírky 
místních komunikací. Za dopravní i jiné 
komplikace v průběhu stavby se dotče-
ným obyvatelům i řidičům omlouváme.
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Z oprav provozních objektů bude pro-
vedena obnova vnějších staveb vrtu 
Pertoltice za zhruba čtvrt milionu 
korun. Dále oprava fasády vodojemu 
Ferdinandov za 100 tis. Kč. Náklady 
na provozní opravy objektů jako jsou 
ČOV Frýdlant, ČOV Nové Město pod 
Smrkem, ČOV Hejnice a úpraven 
vod Frýdlant a Bílý Potok, dosáhnou 
bezmála dalšího milionu korun. 
V oblasti rozvoje se činí především 
akcionáři společnosti, tedy jednotli-
vá města. Město Frýdlant v letošním 
roce zahájilo 0. etapu odkanali-
zování lokality Hág v investičním 
objemu pět milionů korun. Největší 
investiční akcí je ale dostavba ka-
nalizační sítě města Hejnice za více 
než 42 mil. Kč. Projekt je realizován 
za podpory Operačního programu 
Životní prostředí.
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Společnost je řízena podle systému ma-
nagementu kvality v souladu s normou 
dle normy ČSN EN ISO 9001. První cer-
tifikace proběhla v roce 2008, systém je 
postupně zdokonalován a prohlubován. 
Jsou zde dokumentovány postupy týka-
jící se výroby hlavního produktu, řízení 
jednotlivých procesů a řešení neshod. 
Nedílnou součástí je kontrola souladu 
s legislativou. 
Dalším systémem, podle kterého je 
společnost řízena, je environmen-
tální management dle normy 

ČSN ISO 14001. Certifikát byl udělen 
v roce 2008 a je každoročně obhajován. 
Hlavním cílem je zajištění naprostého 
souladu s legislativou a zlepšování jed-
notlivých procesů s ohledem na ochra-
nu životního prostředí. 
Třetí systém, který byl certifikován 
v roce 2014, je systém BOZP dle normy 
ČSN OHSAS 18001. Ten je zaměřen 
na ochranu zdraví při práci a aktivní 
vyhledávání rizik z pracovního prostředí. 
Pro všechny tři systémy se každoročně 
stanovují cíle v souladu s politikou IS.

Dalším objektem, který vám náš 
čtvrtletník představí, je Čistírna od-
padních vod Frýdlant. Tedy zařízení, 
které je relativně mladé.

ČISTÍRNA ODPADNÍCH
VOD FRÝDLANT
V červnu roku 1997 byla do provozu 
uvedena stávající budova Čistírny 
odpadních vod Frýdlant. Majitelem 
budovy je město Frýdlant, provoz 
naše společnost zajišťuje na zákla-
dě nájemní smlouvy. Čistírna slouží 
k čištění odpadních vod z města 
Frýdlant a převzaté odpadní vody 
z města Raspenava. Denně do čistírny 
přitéká v průměru čtyři tisíce kubí-
ků znečištěné vody. Konkrétně ČOV 
Frýdlant vyčistila v roce 2014 celkem 
1 405 734 m3 komunálních odpadních 
vod. Kvalitativní parametry vypouště-
ných předčištěných vod stanovené vo-
doprávním rozhodnutím nebyly za celý 
rok překročeny ani jednou. V budově 
má své pracoviště osm zaměstnanců 
Frýdlantské vodárenské společnos-
ti. Krom vedoucího čistírny a šesti 

zaměstnanců obsluhy zde pracuje 
i jedna laborantka. V budově je totiž 
i laboratoř, kde se provádí rozbory pro 
všechny provozy. Jakýkoliv problém 
s kvalitou odpadní, ale i pitné vody tak 
odhalí právě tato dáma.
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Problémem Čistírny odpadních vod 
Frýdlant je hydraulické zatížení, které 
způsobuje takzvaná balastní voda. To 
je podzemní voda, která se dostala 
do kanalizační sítě v důsledku její 
netěsnosti nebo jiným způsobem.

VODÁRNA SPLŇUJE
MEZINÁRODNÍ STANDARDY
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OBJEKTY FRÝDLANTSKÉ VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI
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