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Velký poprask způsobil v Libereckém kraji záměr Polska 
na rozšíření dobývacího prostoru uhelného dolu Turów. 
Pokud k němu skutečně dojde, hrozí v příhraničních 
oblastech reálné problémy se ztrátou vody z podzem-
ních zdrojů, na kterých jsou závislé obce na Frýdlantsku, 
Hrádecku i Chrastavsku. Zástupci ohrožených obcí proto 
společně s Libereckým krajem hledají způsoby, jak se 
záměru bránit. 

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY 
VODY V BÍLÉM POTOCE

PRAMENIŠTĚ NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

Ráno natočíte vodu do konvice, pustíte pračku, dáte si sprchu… Samo-
zřejmost, říkáte si, máme 21. století. Pak se vás ale dcerka, vnouček 
nebo jiný zvídavý člen rodiny zeptá, odkud se ta voda bere. Víte to? 
Na straně 3 zjistíte, kde přesně vaše voda pramení? Tak například Prame-
niště Nové Město pod Smrkem zásobuje podhorské městečko ze soustavy tzv. 
„zářezů“. Surová voda se jímá na úpatí Rapické hory.

Úpravna vody v Bílém Potoce zásobuje pitnou 
vodou Bílý Potok, Hejnice, Raspenavu, Krásný 
Les a Dolní Řasnici. Voda z úpravny je ale také 
dopravována do Nového Města pod Smrkem.

KVALITA VODY: 
TVRDÁ NEBO MĚKKÁ?

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A OBMĚNA
VOZOVÉHO PARKU V ROCE 2015

Máte doma tvrdou nebo měkkou 
vodu? A víte to vůbec? Jak se tvrdost 
měří, jaká voda teče z vašeho kohout-
ku či jaké jsou výhody a nevýhody té 
které vody se dočtete na str. 3.

Frýdlantská vodárenská společnost je dle zákona o zadávání veřejných za-
kázek tzv. veřejným zadavatelem. Společnost je na sebe dokonce přísnější 
než vyžaduje zákon. Dle zákona o zadávání veřejných zakázek je postupo-
váno už od objemu 1,0 mil. Kč, ač zákon stanoví limit větší 2,0 mil. Kč bez 
DPH resp. 6,0 mil. Kč bez DPH u stavebních zakázek.Takových zakázek ale 
v průběhu roku moc není.



REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY V BÍLÉM POTOCE
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Tato stavba i s technologií pochází ze 
70. let 20. století, její obnova je tedy 
více než nutná. V úpravně vody v Bílém 
Potoce se upravuje povrchová voda 
z řeky Smědé a Hájeného Potoka. 

Úprava surové vody spočívá v mecha-
nickém čištění přes mikrosíta a pískové 
filtry. Druhým krokem je úprava pH – to 
probíhá filtrací přes mramorovou drť, 
a následuje hygienické zabezpečení 
dávkováním kapalného chloru. Upravená 
voda je z akumulačního vodojemu přečer-
pávána do vodojemu Bílý Potok (150 m3) 
a gravitačně dopravována do vodojemů 
Lázně Libverda (650 + 1 000 m3). Odtud 

je dále dopravována do distribuční sítě. 
Nejpalčivějším problémem bílopotocké 
úpravny je jednak zastaralá technologie, 
která je v havarijním stavu, řešíme ale 
také dlouhodobé problémy s udržením 
kvalitativních parametrů. Při silných 
deštích se totiž voda „obarví“ splachy 
z jizerskohorských rašelinišť a z kohout-
ku pak teče „rezavá“. Při současném 
stavu technologie nejsme schopni tento 
problém zcela odstranit. Výrobní kapacita 
je nyní 25 l/s, průměrně 425 000 m3/rok. 
V současné době je na místě čtyřčlenná 
obsluha. Po obnově a rekonstrukci by měl 
být provoz automatizován a postačila by 
jen jedna směna.

Problematika těžebního prostoru Turów 
není pro Frýdlantsko ničím novým. 
„Za posledních 25 let ji máme na stole 
už potřetí. Nyní je ta hrozba mnoho-
násobně větší. Opravdu si myslím, že 
může dojít i k tak velkému poklesu 
spodních vod, že by o vodu mohla přijít 
celá oblast Frýdlantska,“ upozornil sta-
rosta Frýdlantu Dan Ramzer. V nejnověj-
ším záměru polské strany na rozšíření 
uhelného dolu Turów je jeho expanze 
směrem k Uhelné, Václavicím a Vítko-
vu. Tím se problém dotýká nově velmi 
citelně nejen Frýdlantska, ale i Hrádku 
nad Nisou a Chrastavy. „Navíc se v něm 
zatím nemluví o zahloubení, které ale 
jak jsme se shodli, může přijít v ně-
kterém dalším kroku. Jakmile bude 
plocha rozšířená, je možné, že se Poláci 
pokusí těžit i do větší hloubky. To by pro 
podzemní vody u nás bylo už opravdu 
obrovské riziko,“ podotkl hejtman Libe-
reckého kraje Martin Půta. Se starosty 
Frýdlantu, Višňové, Kunratic, Heřmanic, 
Hrádku a Chrastavy se proto shodl, že 
je potřeba přistoupit k co nejrychlejšímu 
a nejrazantnějšímu jednání. „V první 
řadě musíme dát dohromady seznam 
všech problémů, které by záměr 
českému území přinesl. Vedle hrozby 

úbytku spodních vod je to například 
i změna mikroklimatu, problematiky 
a prachu v ovzduší nebo jsou to dopady 
na zaměstnanost a zemědělství. Záro-
veň s hledáním možných dopadů také 
jednáme na několika úrovních o tom, jak 
by bylo možno záměr Polska zvrátit,“ 
řekl hejtman. Se starostou Frýdlantu 
se shodl, že je potřeba jednat na všech 
úrovních. „Od těch nejnižších, tedy mezi 
samosprávami a mikroregiony, přes 
jednání na úrovni vlády a krajů u násW, 
dotčených regionů v Polsku, Česku 
a Německu, až po jednání premiérů 
všech tří států. Pokusíme se pak jít ještě 
o jednu úroveň výš, do evropské komise. 
Nesmíme vynechat jedinou aktivitu, kte-
rá by mohla záměr na rozšíření dolu buď 
zvrátit, nebo by nám alespoň vymohla 
příslušné kompenzace. Takové, jaké 
mají města poblíž velkých dolů třeba 
na Mostecku,“ uvedl Dan Ramzer.

FVS SE ZAPOJILA DO JEDNÁNÍ
Do společných jednání se zapojila 
také Frýdlantská vodárenská společ-
nost, a.s., která bude případný pokles 
spodních vod muset v souvislosti 
s dodávkou vody velké části Frýdlantska 
řešit. „V současné době si necháváme 

vypracovat detailní studii, která se 
zabývá posouzením dopadů plánova-
ného rozšíření těžby na zásobování 
pitnou vodou a likvidaci odpadních 
vod na území ve správě Frýdlantské 
vodárenské společnosti. Navrhne také 
některá související řešení,“ uvedl ředitel 
společnosti Ing. Petr Olyšar. „Výstupy ze 
studie budou známy na podzim, kdy je 
také představíme veřejnosti. Stanou se 
pak podklady pro vyjednávání s polskou 
stranou na všech úrovních,“ Obdobný 
dokument si nechává zpracovávat i nej-
větší vlastník vodárenské infrastruk-
tury v kraji, Severočeská vodárenská 
společnost, a.s., která by musela řešit 
problémy se ztrátou podzemní vody 
na Hrádecku a Chrastavsku. Liberecký 
kraj se v boji proti polskému záměru 
spojil také s ministerstvem životního 
prostředí, které jedná s polskou stra-
nou. Snaží se také jeho prostřednictvím 
získat o plánovaném rozšíření území 
pro těžbu co nejpodrobnější informace. 
Polská strana totiž není sdílná a do Čes-
ka vysílá pouze omezené informace. Při 
hledání nejúčinnějšího postupu pak kraj 
spolupracuje i s obcemi na německé 
straně, které už s rozšířením těžby
a stejnými problémy mají zkušenost.
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Vyzualizace vodojemu Bílý Potok

Martina Petrášková, tisková mluvčí MÚ Frýdlant2



KVALITA VODY: TVRDÁ NEBO MĚKKÁ?

Tvrdost vody je vlastnost, která vyjadřuje 
obsah rozpuštěných nerostů (nejčastěji 
oxid vápenatý – CaO a oxid hořečna-
tý – MgO) ve vodě. Tvrdost má význam 
pro její využití jako pitné i užitkové vody. 
Je zdrojem tvorby vodního i kotelního 
kamene a ovlivňuje i chuťové vlastnosti 
vody. Obecně platí, že měkká voda lépe 
rozpouští detergenty, tzn. lépe se v ní 
pere, při koupání lépe „pění“ mýdlo. 
Tvrdá voda obsahuje více minerálů, 
na pití je chutnější, může ale způsobovat 
zanášení spotřebičů vodním kamenem. 
Tvrdost vody může být trvalá a pře-
chodná. Trvalá obsahuje rozpuštěné 
chloridy, sírany, dusičnany a křemiči-
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tany. Přechodná rozpuštěný hydroge-
nuhličitan vápenatý. Po jeho vysrážení 
vzniká uhličitan vápenatý, což je vodní 
kámen. Přechodnou tvrdost vody lze 
na rozdíl od tvrdosti trvalé odstranit 
varem. V českých zemích se tvrdost 
vody měřila v tzv. německých stupních, 
kde jeden stupeň odpovídá 10 mg CaO/
litr nebo 7,2 mg MgO/litr. Podle sou-
časných norem se vyjadřuje jako suma 
vápníku a hořčíku v mmol/l. Tato norma 
však byla zavedena poměrně nedávno. 
1 mmol/l odpovídá 5,61 německého 
stupně. Voda s tvrdostí do 0,7 mmol/l 
se považuje za velmi měkkou, nad 3,75 
mmol/l za velmi tvrdou.

PITNÁ VODA mmol/l odH OF
VELMI TVRDÁ > 3,76 > 21,01 > 37,51

TVRDÁ 2,51–3,75 14,01–21 25,01–37,5
STŘEDNĚ TVRDÁ 1,26–2,5 7,01–14 12,51–25

MĚKKÁ 0,7–1,25 3,9–7 7–12,5
VELMI MĚKKÁ < 0,5 < 2,8 < 5
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ARNOLTICE PODZEMNÍ VRT BULOVKA 0,86
BÍLÝ POTOK POVRCHOVÁ ŘEKA SMĚDÁ, HÁJENÝ POTOK 0,24

BULOVKA PODZEMNÍ VRT BULOVKA 0,86
ČERNOUSY PODZEMNÍ VRT PERTOLTICE 1,37
DĚTŘICHOV PODZEMNÍ VRT DĚTŘICHOV 1,2

DOLNÍ ŘASNICE POVRCHOVÁ ŘEKA SMĚDÁ, HÁJENÝ POTOK 0,24
FRÝDLANT PODZEMNÍ, POVRCHOVÁ VRT U NEMOCNICE, VRT BAŽANTNICE, ŘEKA ŘASNICE 1,6
HABARTICE PODZEMNÍ VRT PERTOLTICE 1,37

HEJNICE (FERDINANDOV) PODZEMNÍ HEJNICE GRAVITACE 0,25
HEJNICE 4/5 POVRCHOVÁ ŘEKA SMĚDÁ, HÁJENÝ POTOK 0,24
HEŘMANICE PODZEMNÍ VRT DĚTŘICHOV 1,2

HORNÍ ŘASNICE PODZEMNÍ VRT HORNÍ ŘASNICE 0,63
KRÁSNÝ LES POVRCHOVÁ ŘEKA SMĚDÁ, HÁJENÝ POTOK 0,24
KUNRATICE PODZEMNÍ VRT DĚTŘICHOV 1,2

LÁZNĚ LIBVERDA 1/3 PODZEMNÍ LÁZNĚ LIBVERDA - GRAVITACE 0,35
LÁZNĚ LIBVERDA 2/3 POVRCHOVÁ ŘEKA SMĚDÁ, HÁJENÝ POTOK 0,24

NOVÉ MĚSTO P. S. PODZEMNÍ NOVÉ MĚSTO - GRAVITACE 0,3
PERTOLTICE PODZEMNÍ VRT BULOVKA 0,86
RASPENAVA POVRCHOVÁ ŘEKA SMĚDÁ, HÁJENÝ POTOK 0,24

VIŠŇOVÁ PODZEMNÍ VRT VIŠŇOVÁ 1,37
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A OBMĚNA VOZOVÉHO PARKU V ROCE 2015

Společnost má zpracovanou vnitřní směrnici 
pro výběr dodavatelů u zakázek pod zmíně-
ných 1,0 mil. Kč. (Veškeré informace k výběro-
vým řízením naleznete na profilu zadavatele 
www.stavebnionline.cz/profil/fvs a k zakáz-
kám malého rozsahu na webové prezentaci 
společnosti www.fvs.cz/new/verejne_zakazky.
php, kde jsou uveřejňovány veškeré uzavírané 

smlouvy. Jedno z výběrových řízení, které spo-
lečnost realizovala v letošním roce, bylo řízení 
„Operativní leasing osobních a užitkových 
automobilů pro FVS“ resp. obměna vozového 
parku. Samotné výběrové řízení přineslo pro 
následující čtyři roky úsporu ve výši přes sto 
tisíc korun ročně oproti stávajícímu stavu. Slu-
žeb operativního leasingu, resp. nájmu, využí-

vá společnost dlouhodobě. Hlavním přínosem 
je snížení administrace spojené s vlastnictvím 
vozidla a udržování vozového parku v dobrém 
technickém a provozuschopném stavu, kdy 
pravidelná obměna vozového parku nevytváří 
tlak na navýšení ceny vody. Náklady na proná-
jem a provoz vozového parku jsou v ceně vody 
zahrnuty již z předchozích let.

SOUTĚŽ: Vyluštěte křížovku a vyhrajte jedu ze tří skleněných karaf na vodu. Vyluštěnou křížovku zašlete do 30. listopadu
na adresu soutez@fvs.cz. Nezapomeňte uvést svou zpáteční adresu.
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PRAMENIŠTĚ NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

Prameniště vypadá jako běžná louka či les, 
pod zemí se ale ukrývá systém perforo-
vaných trubek, které jímají vodu a svádí ji 
do níže položeného vodojemu. V prostorách 
prameniště tak narazíte maximálně na víko 
šachty. Celý prostor je ale chráněn ochran-
ným pásmem. K Prameništi zásobující Nové 
Město spadá několik vodárenských objektů: 

vodojem s čerpací stanicí, vodojem „Věžička“ 
a vodojem 750 – přečerpávaná voda z úpravny 
v Bílém Potoce. Pro Nové Město zde průměr-
ně vyrobíme 220 000 m3 vody za rok. Nejen 
během letošního suchého léta, ale prame-
niště vyschne a není schopné Nové Město 
uzásobit. V těchto případech se dotuje vodou 
z úpravny Bílý Potok, na kterou je napojeno 

sítí. Složitý systém začíná v úpravně Bílý 
Potok, ta musí zásobit až deset obcí – mimo 
jiné Hejnice, Raspenavu, Lázně Libverda či 
Krásný Les. Poté se voda díky čerpadlu musí 
vyškrábat na Obří sud a odtud putuje do No-
vého Města. Tak až si příště pustíte kohoutek 
nebo napustíte vanu, už budete vědět, odkud 
k vám voda doputovala…
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