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1. Identifikační údaje 

Název: Posouzení dopad  plánovaného rozší ení t žby 
ložiska Turów na zásobování pitnou vodou a likvidaci 
odpadních vod na území ve správ  FVS, a.s. a návrh 
souvisejících opat ení 

Kraj:     Liberecký 

Objednatel:   Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. ĚFVS, a.s.ě 

  Zahradní 76Ř, 464 01 Frýdlant 

Stupeň dokumentace: dopln ní studie proveditelnosti o návrh postupu 
p ípravy technických opat ení 

Odv tví stavby:   vodní hospodá ství 

Zpracovatel dokumentace:  Vodohospodá ský rozvoj a výstavba a.s. 

     Náb ežní 4, 150 56 

Datum:    b ezen 2016 

 

 

2. Úvod 

Povrchový d l Turów leží na polském území v jihovýchodní části žitavské pánve v povodí 
Lužické Nisy a Olešky. Z východní strany území dolu a jeho výsypek zasahuje do povodí 
Sm dé Ěviz zájmová oblast 3 – frýdlantský výb žek na Obr. 1). D l Turów se nyní rozkládá 
celkov  na ploše 45 km2 Ědobývací prostor, vnit ní a vn jší výsypkyě. V současné dob  se t ží 
dv  sloje, pr m rná hloubka dolu je 225 m. P edpokládá se posun t žby k jihovýchodu, kde 
jsou již provád ny skrývkové práce. Spodní sloj je zahrnuta do výhledu t žby, kdy se 
p edpokládá další prohloubení dolu o cca 60 – Ř0 m až na kótu cca -30 m n. m. 

Vlivem čerpání d lních vod v prostoru dolu Turów došlo v minulosti k radikálnímu snížení 
hladiny podzemní vody. Rozsah takto vzniklé deprese činí až 40 km2. 

Dále provedená m ení potvrdila ztráty vodnosti Sm dé. Nejvíce ztrátový úsek se nachází 
mezi profily Boleslav – Ostrožno. Hodnocený úsek mezi stanicemi ČHMÚ Višňová ĚVískaě a 
P edlánce je hodnocen jako p íronový. Navýšení pr toku zp sobují p ítoky, zejména Bulovský 
potok. Pokud ovšem vliv p ítok  odečteme, m že i tento úsek být hodnocen jako ztrátový. 
Ztráty vodnosti jsou z ejm  zp sobeny spojitosti s dolem, p i kterém dochází k p etoku vody 
p es kvartérní kolektor a terciérní sedimenty do dolu Turów. 
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Obr. 1  Situace s rozdělením sledovaného území do oblastí 

Dalším negativním vlivem na hydrologické pom ry na českém území jsou splachy z výsypky 
severovýchodn  od současné t žební jámy dolu Turów, které postihují 3 drobné vodní toky ve 
Frýdlantském výb žku ĚSaňský, Višňovský a Minkovický potokě. 

Kvantitativní ovlivn ní Minkovického a Višňovského potoka Ěd sledek zm n hydrologických 
vlastností horní části povodí – odval dolu Turówě se projevuje náhlým krátkodobým zvýšením 
pr tok , které značn  p evyšuje p irozenou reakci tok  na srážkovou činnost. Kvalita 
povrchové vody v Minkovickém a Višňovském potoce je dlouhodob  zatížena antropogenním 
znečišt ním z pr sakových vod z výsypky na polské stran  státní hranice. Nejvíce 
znečišťujícími prvky v obou tocích jsou dlouhodob  Na, Mn a sírany. Z hlediska hodnocení 
kvality dle NV 61/2003 Sb. dále nevyhovují hodnoty pH, O2, fluorid , celkové mineralizace, Zn 
a Ni. 

P i návrhu rozsahu d lní činností ovlivn ného území je brán ohled na riziko p et žení dalšího 
z významných zlom , a sice zlomu bielopolského, o jehož hydraulické funkci nejsou k dispozici 
p esn jší informace. Velice reáln  se m že opakovat situace, která vznikla v minulosti po 
p et žení poludňového zlomu, jehož t snící funkce omezovala ší ení hydraulické deprese 
sm rem k českému území. P et žení poludňového zlomu zp sobilo poklesy hladiny podzemní 
vody v kvartérním kolektoru o desítky metr . 

Pravd podobný rozsah d lní činností ovlivňovaného území je vyjád en pomocí zat žovacích 
stav . V posouzení je uvažováno s t emi zat žovacími stavy, které se liší dle celkové velikosti 
postižené lokality (viz Obr. 2). V postižených lokalitách je uvažováno s výpadkem 
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individuálních zdroj  pitné vody a výpadkem zdroj  místních vodovod  nep ipojených na 
oblastní vodovod. P edpokládané výpadky zdroj  souvisí s omezením jejich vydatnosti nebo 
zhoršením jakosti jímané vody. 

 

Obr. 2 Situace s vyznačením zdrojů vody, jejich využitelná kapacita a návrh zatěžovacích 
stavů s ohledem na výhledové rozšíření těžby dolu Turów 
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3. Návrh technických opat ení – zásobování vodou 
 
Pro sestavené zat žovací stavy jsou v rámci studie navrženy technické opat ení pro zajišt ní 
spolehlivé dodávky vody do postižených lokalit. 
 

3.1. Rekapitulace opat ení pro zat žovací stav I. 
 
V rámci zat žovacího stavu I. je uvažováno s výpadkem zdroj  v obcích, které jsou v t sné 
blízkosti povrchového dolu Turów – D t ichov, Kunratice, He manice, Višňová a Černousy. V 
postižených lokalitách je uvažováno s výpadkem individuálních zdroj  pitné vody a výpadkem 
zdroj  místních vodovod  nep ipojených na skupinový vodovod. 
 
Zat žovací stav I. bezprost edn  ovlivňuje provozní celky vodovod D t ichov a vodovod 
Bulovka. P ehled bilance zdroj  celého systému včetn  deficitu kapacity zdroj  je uveden 
v následující tabulce: 
 

Zat žovací stav 

Pot eba vody k realizaci 
v lokalit  

Qd max. denní Ěl/sě 
Využitelná kapacita 

zdroj  
(l/s) 

Deficit kapacity 
zdroj  

(l/s) 
r. 2015 r. 2035 

Současný stav 69,4 72,8 67,0 2,4 – 5,8 

Zat žovací stav I. 71,7 75,3 61,0 10,7 - 14,3 

Tab. 1 Zatěžovací stav I. – deficit kapacity zdrojů v celém systému 
 
 
Opat ení na zdrojích: 
 

 Rekonstrukce ÚV Frýdlant - komplexní rekonstrukce obou technologických linek 
úpravny vody a stavební rekonstrukce dotčených objekt  úpravny vody, obnova 
za ízení úpravny vody po stránce stavební, strojní, silnoproudé a slaboproudé. 
Součástí rekonstrukce je i výstavba nové akumulace a čerpací stanice upravené vody 
v areálu. 

 Rekonstrukce ÚV Bílý Potok - komplexní rekonstrukce celé technologické linky úpravny 
vody a stavební rekonstrukce dotčených objekt  úpravny vody, celková obnova 
za ízení úpravny vody po stránce stavební, strojní, silnoproudé a slaboproudé. 
Součástí rekonstrukce jsou i úpravy na odb rných objektech Sm dá a Hájený potok, 
úpravy na vodojemu Bílý Potok 150 m3 a vodojemu poplachové vody 43 m3 (oba se 
nacházejí mimo areál úpravny vodyě a rozší ení akumulačního objemu v areálu 
vodojem  Libverda výstavbou vodojemu Libverda 2 × 1 500 m3. Dále nezbytná 
dostavba nových objekt  pro nov  z izované provozy či provozy p emísťované ze 
stávajících objekt  a nezbytné p eložky inženýrských sítí v areálu úpravny vody. 

 
 

Dopln ní současné akumulace vody v systému: 
 

 Zv tšení objemu hlavních vodojem  VDJ HTP 1 a VDJ HTP2 o 1 000 m3. 

 Zv tšení akumulace VDJ Údolí o 250 m3.  
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Opat ení pro p ipojení vodovodu Bulovka: 
 

 Rekonstrukce a zvýšení kapacity ČS ve VDJ HTP ve Frýdlantu sm r VDJ Údolí. 
 Zkapacitn ní výtlačného adu VDJ HTP - VDJ Údolí – HD-PE SDR11 De225, 

dl. 380 m. 

 Výstavba p ivád cího adu VDJ Údolí - Arnoltice – HD-PE SDR11 De225, dl. 4 175 m. 

 Výstavba p ivád cího adu ůrnoltice - VDJ Bulovka – HD-PE SDR11 De160, 
dl. 2 685 m. 

 
 

Opat ení pro p ipojení vodovodu D t ichov: 
 

 Výstavba p ivád cího adu VDJ HTP - ČS V trov – HD-PE SDR11 De160, dl. 4 085 m. 

 Výstavba p ivád cího adu ČS V trov - VDJ D t ichov – HD-PE SDR11 De160, 
dl. 3 225 m. 

 Rekonstrukce ČS V trov. 
 
 

Související opat ení pro p ipojení vodovodu Bulovka a vodovodu D t ichov: 
 

 Vzhledem ke složitosti systému zásobování po p ipojení provozních celk  vodovod 
Bulovka a vodovod D t ichov na oblast ÚV Frýdlant musí být vybudován centrální 
dispečink, který zajistí spolehlivé ízení a provoz vodovodu. 

 

Opat ení na stávajících rozvád cích sítích: 
 

 Propojení rozvád cí sít  He manice a D t ichov HD-PE SDR11 De160, dl. 2060 m. 
 

 Višňová – Saň 
o dostavba rozvád cích ad  HD-PE SDR11 De90, dl. 1 895 m, 
o výstavba posilovací tlakové stanice ĚůTSě. 

 

 Višňová – Loučná 
o dostavba rozvád cích ad  HD-PE SDR11 De90, dl. 1 915 m, 
o uvažováno s gravitačním zásobením lokality p ipojením na zásobní ad z VDJ 

ůnd lka. 
 

 Zkapacitn ní zásobního adu VDJ Poustka – obec Višňová HD-PE SDR11 De160, 
dl. 4 553 m. 
 

 Podmiňujícím opat ením pro dostavbu rozvád cích sítí je zv tšení akumulace 
vodojem : 

o VDJ Skalka o 250 m3, 
o VDJ ůnd lka o 250 m3, 
o VDJ Višňová o 200 m3. 
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3.2. Rekapitulace opat ení pro zat žovací stav II. 
 
V rámci zat žovacího stavu II. je uvažováno s rozší ením dopadu d lní činnosti, které se 
projevuje výpadkem zdroj  na území Frýdlantu, Pertoltic, Habartic a západní část územní obce 
Bulovka – Arnoltice. P ehled bilance místních zdroj  včetn  deficitu jejich kapacity je uveden 
v následující tabulce: 
 

Zat žovací stav 

Pot eba vody k realizaci 
v lokalit  

Qd max. denní Ěl/sě 
Využitelná 

kapacita zdroj  
(l/s) 

Deficit 
kapacity 
zdroj  

(l/s) r. 2015 r. 2035 

Současný stav 69,4 72,8 67,0 2,4 – 5,8 

Zat žovací stav II. 73,3 77,0 31,5 41,8 - 45,5 

Tab. 2 Zatěžovací stav II. – deficit kapacity zdrojů v celém systému 
 
 
V zat žovacím stavu II. p ebírá hlavní roli v zásobení regionu úpravna vody Bílý Potok. 
V rámci rekonstrukce ÚV Bílý Potok je požadováno navýšení výkonu úpravny. Součástí 
opat ení je výstavba p ivad če upravené vody z úpravny v Bílém Potoce do Frýdlantu. Dále 
bude nutné také dopln ní ady vodojem , opat ení pro p ipojení vodovod  Bulovka a D t ichov 
na Frýdlant, op t vybudování centrálního dispečinku a nezbytná budou i další opat ení na 
stávajících rozvodných sítích. 
 
 
Opat ení na zdrojích: 
 

 Hlavní roli v zásobení regionu p ebírá ÚV Bílý Potok. Rekonstrukce ÚV Bílý Potok - 
komplexní rekonstrukce celé technologické linky úpravny vody a stavební rekonstrukce 
dotčených objekt  úpravny vody, celková obnova za ízení úpravny vody po stránce 
stavební, strojní, silnoproudé a slaboproudé. Součástí rekonstrukce jsou i úpravy na 
vodojemu Bílý Potok 150 m3 a vodojemu poplachové vody 43 m3 Ěoba se nacházejí 
mimo areál úpravny vodyě a rozší ení akumulačního objemu v areálu vodojem  
Libverda výstavbou vodojemu Libverda 2 × 1 500 m3. Dále nezbytná dostavba nových 
objekt  pro nov  z izované provozy či provozy p emísťované ze stávajících objekt  a 
nezbytné p eložky inženýrských sítí v areálu úpravny vody. V rámci rekonstrukce ÚV 
Bílý Potok je požadováno navýšení výkonu úpravny.  

 Výstavba p ivad če do ÚV Bílý Potok pro dopravu surové vody z náhradních zdroj  
VD Josef v D l nebo VD Souš. 

 Výstavba p ivad če pro dopravu upravené vody z ÚV Bílý Potok do Frýdlantu. 
 

Dopln ní současné akumulace vody v systému: 
 

 Zv tšení objemu hlavních vodojem  VDJ HTP 1 a VDJ HTP2 o 1 000 m3. 

 Zv tšení akumulace VDJ Údolí o 250 m3.  
 
 
Opat ení pro p ipojení vodovodu Bulovka: 
 

 Rekonstrukce a zvýšení kapacity ČS ve VDJ HTP ve Frýdlantu sm r VDJ Údolí. 
 Zkapacitn ní výtlačného adu VDJ HTP - VDJ Údolí – HD-PE SDR11 De225, 

dl. 380 m. 
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 Výstavba p ivád cího adu VDJ Údolí - Arnoltice – HD-PE SDR11 De225, dl. 4 175 m. 

 Výstavba p ivád cího adu ůrnoltice - VDJ Bulovka – HD-PE SDR11 De160, 
dl. 2 685 m. 

 

Opat ení pro p ipojení vodovodu D t ichov: 
 

 Výstavba p ivád cího adu VDJ HTP - ČS V trov – HD-PE SDR11 De160, dl. 4 085 m. 

 Výstavba p ivád cího adu ČS V trov - VDJ D t ichov – HD-PE SDR11 De160, 
dl. 3 225 m. 

 Rekonstrukce ČS V trov. 
 
 

Související opat ení pro p ipojení vodovodu Bulovka a vodovodu D t ichov: 
 

 Vzhledem ke složitosti systému zásobování po p ipojení provozních celk  vodovod 
Bulovka a vodovod D t ichov na oblast ÚV Frýdlant musí být vybudován centrální 
dispečink, který zajistí spolehlivé ízení a provoz vodovodu. 

 
Opat ení na stávajících rozvád cích sítích: 
 

 Propojení rozvád cí sít  He manice a D t ichov HD-PE SDR11 De160, dl. 2060 m. 
 

 Višňová – Saň 
o dostavba rozvád cích ad  HD-PE SDR11 De90, dl. 1 895 m, 
o výstavba posilovací tlakové stanice ĚůTSě. 

 

 Višňová – Loučná 
o dostavba rozvád cích ad  HD-PE SDR11 De90, dl. 1 915 m, 
o uvažováno s gravitačním zásobením lokality p ipojením na zásobní ad z VDJ 

ůnd lka. 
 

 Zkapacitn ní zásobního adu VDJ Poustka – obec Višňová HD-PE SDR11 De160, 
dl. 4 553 m. 

 

 Habartice - Háj 
o dostavba rozvád cích ad  HD-PE SDR11 De90, dl. 2 955 m. 

 

 ůlbrechtice u Frýdlantu 
o vzhledem pom rn  velké vzdálenosti ůlbrechtic od vodovodu D t ichov je 

uvažováno s p ipojením obce na skupinových vodovod Nová Ves – Mníšek, 
který provozuje Mikroregion Jizerské podh í ĚMJPě; 

o dostavba rozvád cích ad  HD-PE SDR11 De90, dl. 7 535 m, 
o zkapacitn ní stávajícího zásobního adu z VDJ Nová Ves – p edpoklad HD-PE 

SDR11 De160, dl. cca 750 m, 
o výstavba posilovací tlakové stanice ĚůTSě. 

 

 Podmiňujícím opat ením pro dostavbu rozvád cích sítí je zv tšení akumulace 
vodojem : 

o VDJ Skalka o 250 m3, 
o VDJ ůnd lka o 250 m3, 
o VDJ Višňová o 200 m3. 
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4. Návrh technických opat ení – likvidace odpadních 
vod 

Dle platné legislativy ĚNV č. 61/2003 Sb., ve zn ní na ízení vlády č. 22ř/2007 Sb. a na ízení 
vlády č. 23/2011 Sb.ě se všechna vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových musí být 
regulována podle tzv. kombinovaného Ěsdruženéhoě p ístupu. Základním podkladem pro 
stanovování emisních limit  Ělimit  pro povoleného vypoušt níě kombinovaným p ístupem je 
stav vody ve vodním toku a to nejen ve vodním útvaru, do kterého k vypoušt ní dochází, ale i 
k vodním útvar m následujícím dále v povodí. V rámci stanovení emisních limit  se postupuje 
podle norem environmentální kvality ĚNEKě a požadavk  na užívání vod. NEK a obecné 
požadavky na užívání vod jsou uvedeny jako roční pr m rné koncentrace a nejvyšší p ípustné 
hodnoty sledované látky v toce.  

Snížení vodnosti v tocích zp sobuje zhoršení stavu dotčených útvar  povrchové vody. Nejvíce 
postižené jsou menší toky, kde je nízký pom r mezi vypoušt ním a pr tokem v toku. 

Hlavním opat ením na systému likvidace odpadních vod je jejích čišt ní a vypoušt ní do 
dostatečn  vodného toku – Sm dá.  
 

 
 Višňová – Saň, Višňová – Loučná, Višňová – Filipovka  

o gravitační kanalizace Saň, DN300, dl. 1 ř26,  
o gravitační kanalizace Loučná, DN300, dl. 1 26Ř,  
o gravitační kanalizace Filipovka, dl. 1 078 m,  
o výstavba ČOV do 100 EO – Loučná, Saň, Filipovka.  

 

 Višňová – ůnd lka  
o gravitační kanalizace ůnd lka, DN300, dl. 5 2Ř6 m,  
o výstavba ČOV do 200 EO – ůnd lka.  

 
 D t ichov, He manice, Kunratice  

o gravitační kanalizace D t ichov a He manice, DN300, dl. 15 476 m  
o výtlačný ad kanalizace D t ichov a He manice, HD-PE SDR11 De160, 

dl. 2 403 m,  
o ČS D t ichov a He manice ĚQč=5 l/sě,  
o gravitační kanalizace Kunratice, DN300, dl. 7 642 m,  
o výtlačný ad kanalizace Kunratice, D t ichov a He manice, HD-PE SDR11 

De160, dl. 4 386 m,  
o ČS Kunratice a D t ichov ĚQč=10 l/sě,  
o zkapacitn ní ČOV Frýdlant o cca 1300 p ipojených obyvatel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„POSOUZENÍ DOPůD  PLÁNOVůNÉHO ROZŠÍ ENÍ T ŽBY LOŽISKů TURÓW“ 
NÁVRH POSTUPU P ÍPRůVY TECHNICKÝCH OPůT ENÍ  
 
 

Zakázka 2ŘŘ9/002 b ezen 2016 12 
 

5. Návrh postupu p ípravy technických opat ení 
 

5.1. Systém zásobování pitnou vodou 
 
K samotnému zabezpečení spolehlivé dodávky vody slouží všechny rozhodující prvky 
systému zásobování vodou, tj. zdroje pitné vody, čerpací stanice, vodojemy a hlavní trubní 
trasy Ěvýtlačné a p ivád cí adyě. Proto dostavba rozvád cí vodovodní sít  v postižených 
lokalitách, resp. p ipojení místních vodovod  na hlavní vodovodní systém regionu vyžaduje 
provedení souvisejících opat ení, která zajistí zvýšení kapacity hlavní distribuční sít . Zejména 
se jedná o zajišt ní zdroje pitné vody, jehož kapacita zajistí pokrytí výpadku stávajících zdroj  
a zvýšené pot eby vody v systému v d sledku p ipojení nových obyvatel. Dále se jedná o 
opat ení na hlavních vodovodních adech, která zajistí dopravu vody ze zdroje do spot ebišť 
včetn  nov  p ipojeních lokalit v dostatečném množství. 
 
Realizaci navržených opat ení lze z hlediska majetkoprávního projednání a časových nárok  
na p ípravu a samotnou výstavbu považovat za velmi obtížnou. S ohledem na dobu realizace 
zám ru doporučujeme bezodkladné zahájení p ípravných a projekčních prací na vybraných 
opat eních navržených pro zat žovací stav I. a II. P ípravu a realizaci navržených opat ení lze 
provád t soub žn , p ičemž jejich dokončení by m lo prob hnout v tomto postupu: 
 

1. Zajišt ní dostatečn  kapacitních zdroj  a provedení technických opat ení pro jejich 
spolehlivé zapojení do systému. 

2. Realizace technických opat ení na hlavních vodovodních adech a objektech, která 
zajistí dopravu vody ze zdroje do spot ebišť včetn  nov  p ipojeních lokalit v 
dostatečném množství. 

3. P ipojení rozvád cích ad  v lokalitách s výpadkem individuálních zdroj  pitné vody na 
skupinový vodovod. 

 
 
Problematika zajišt ní zdroje pitné vody pro skupinový vodovod 
 
V rámci návrhu technických opat ení je posouzena vhodnost rekonstrukce stávají ÚV Frýdlant, 
jejíž výkon m že být v zat žovacím stavu II. výrazn  omezen. Vzhledem k nárok m na velikost 
pot eby vody dochází i p i minimálním omezení zdroj  vody pro úpravnu vody ÚV Frýdlant 
k nezbytnosti dopravy vody do Frýdlantu a postižených obcí v blízkosti dolu z ÚV Bílý Potok. 
Proto je z investičního z hlediska výhodn jší nerekonstruovat ÚV Frýdlant a použit tyto 
prost edky na zvýšení výkonu ÚV Bílý Potok a výstavbu p ivad če pro dopravu surové vody 
do úpravny vody z náhradních zdroj  – z p ehrady Josef v D l nebo Souš. 
 
Vzhledem k velikosti nádrže a volné kapacity je v blízkém časovém horizontu vhodn jší 
uvažovat s odb rem surové vody z nádrže Josef v d l. Tento p edpoklad podporuje v 
současné dob  p ipravovaný zám r posílení p ítoku do nádrže Josef v D l ze sousedního 
povodí. 
 
Z technického a investičního hlediska je výhodn jší vybudování p ívodu surové vody do ÚV 
Bílý Potok z VD Souš. Z hlediska volné kapacity pro vodárenské odb ry je nádrž Souš mén  
vhodná. Nádrž je v současné dob  využívaná pro zásobování vodou Jablonce n. N a lokality 
východn  od Jablonce. P ípadný odb r surové vody ze Souše vyžaduje provedení opat ení, 
které zajistí uvoln ní kapacity, nap . dostavba vodovodní sít  pro p ipojení Jablonce na ÚV 
Bed ichov Ěvodní nádrž Josef v D lě. 
 
Další variantou pro pokrytí deficitu vody ve Frýdlantském výb žku je možnost využití stávající 
ÚV Bed ichov, p ípadn  ÚV Souš. Z vybrané úpravny bude pitná voda dopravována 
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p ivád cím adem p es vodojemy v Bílém potoce až do Frýdlantu a dále do d lní činností 
postižených lokalit. Zásobování Frýdlantska ze stávající ÚV Bed ichov, p ípadn  ÚV Souš 
nevyžaduje rekonstrukci úpraven ve Frýdlantu a ÚV Bílém Potoce. 
 
Pro posouzení a návrh optimálního zp sobu zásobování Frýdlantska z náhradního zdroje by 
m la sloužit doplňující studie proveditelnosti s názvem: „Posouzení a návrh zp sobu 
zásobování Frýdlantska pitnou vodou z náhradního zdroje“. Cílem studie je prov ení 
náhradního zásobení Frýdlantska pomocí ÚV Bílý Potok s p ívodem surové vody z p ehrady 
Josef v D l nebo Souš. Další posuzovanou variantou bude možnost využití stávající ÚV 
Bed ichov, p ípadn  ÚV Souš bez pot eby rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce. 
Součástí studie bude technický návrh ešení včetn  podmiňujících opat ení pro každou 
variantu. 
 
 
V následující tabulce je navržen doporučený postup p ípravy a dokončení technických 
opat ení na systému zásobování pitnou vodou. Legenda priority realizace a dokončení 
opat ení: 
 

I.c 
    Časová priorita dokončení opat ení ĚI.c dokončit po I.a a I.b). 
    Souhrn opat ení pro soub žnou p ípravu a realizaci. 
 
Návrh realizace opat ení je dopln n o p ehled odhadovaných investičních náklad  a náklad  
na p ípravné a projektové práce. Dále jsou jednotlivá opat ení p i azena k jejich 
p edpokládaným nositel m. Uvažovaný klíč rozd lení dle nositel  spočívá v p id lení opat ení 
na stávajícím systému jeho vlastníku, tj. Frýdlantská vodárenská společnost a. s. Opat ení pro 
dostavbu rozvád cí vodovodní sít  v nov  p ipojovaných lokalitách jsou p id lena p íslušným 
obcím. 
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ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

 
Tab. 3 Doporučený postup přípravy a dokončení technických opatření na systému zásobování pitnou vodou 
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P i azení navržených opat ení na systému zásobování pitnou vodou k jejich p edpokládaným 
nositel m – Zat žovací stav I.: 
 

Nositel 
opat ení 

Odhad 
investičních 

náklad  

Náklady na 
pr zkumné 

práce a 
studie 

Náklady na 
projektovou 

p ípravu DUR 
+ IČ UNIKů 

2015 

Náklady na 
projektovou 

p ípravu 
DSP + IČ 

UNIKA 2015 

Náklady na 
projektovou 

p ípravu 
DPS + IČ 

UNIKA 2015 

Celkem 
projektová 

p íprava 

Náklady 
celkem 

[mil. Kč]  [mil. Kč]  [mil. Kč]  [mil. Kč]  [mil. Kč]  [mil. Kč]  [mil. Kč]  

bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH 

FVS a.s. 755 1,6 8,1 10,0 6,1 25,7 781 

Obce 172 0,9 3,3 4,1 2,5 10,8 182 

Celkem 927 2,5 11,4 14,1 8,6 36,6 963 

Tab. 4 Rozdělení nákladů na systému zásobování pitnou vodou dle nositelů (modře je 
vyznačen doporučeny rozsah nákladů pro zahájení první fáze projektové přípravy) 

 
 
 
 
 

5.2. Systém likvidace odpadních vod 
 
Podmínky pro p ípravu a realizaci navržených opat ení na systému likvidace odpadních vod 
lze označit za obdobné. Podmiňujícím opat ením pro napojení kanalizačního systému 
p ipojovaných lokalit je výstavba nové nebo dokončení intenzifikace stávající čistírny. Samotná 
p íprava a realizace dostavby kanalizačního systému a intenzifikace čistírny m že probíhat 
soub žn . 
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Tab. 5 Doporučený postup přípravy a dokončení technických opatření na systému likvidace odpadních vod 
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6. Záv ry a doporučení 
 
Realizaci navržených opat ení lze z hlediska majetkoprávního projednání a časových nárok  
na p ípravu a samotnou výstavbu považovat za velmi obtížnou. S ohledem na dobu realizace 
zám ru doporučujeme bezodkladné zahájení p ípravných a projekčních prací. 
 
Pro systém zásobování pitnou vodou se doporučuje zahájit p ípravu opat ení, která spočívá v 
p ipojení vodovodu Bulovka a vodovodu D t ichov na skupinový vodovod, v dopln ní 
současné akumulace vody v systému a dostavb  stávajících rozvád cích sítích v postižených 
lokalitách. 
 
Z hlediska problematiky volby optimálního náhradního zdroje pro zásobování Frýdlantska by 
m la být vypracována doplňující studie proveditelnosti s názvem: „Posouzení a návrh 
zp sobu zásobování Frýdlantska pitnou vodou z náhradního zdroje“. Cílem studie je 
prov ení náhradního zásobení Frýdlantska pomocí ÚV Bílý Potok s p ívodem surové vody z 
p ehrady Josef v D l nebo Souš. Další posuzovanou variantou bude možnost využití stávající 
ÚV Bed ichov, p ípadn  ÚV Souš bez pot eby rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce. 
Součástí studie bude technický návrh ešení včetn  podmiňujících opat ení pro každou 
variantu. 
 
Samotnou p ípravu a realizaci všech navržených opat ení lze provád t soub žn , p ičemž 
jejich dokončení by m lo prob hnout v tomto postupu: 
 

Systém zásobování pitnou vodou: 
 

1. Zajišt ní dostatečn  kapacitních zdroj  a provedení technických opat ení pro jejich 
spolehlivé zapojení do systému. 

2. Realizace technických opat ení na hlavních vodovodních adech a objektech, která 
zajistí dopravu vody ze zdroje do spot ebišť včetn  nov  p ipojeních lokalit v 
dostatečném množství. 

3. P ipojení rozvád cích ad  v lokalitách s výpadkem individuálních zdroj  pitné vody na 
skupinový vodovod. 

 
Systém likvidace odpadních vod: 

 
1. Intenzifikace nebo výstavba nové čistírny na dostatečn  vodném toku – Sm dá. 
2. Výstavba a p ipojení kanalizačního systému postižených obcí na čistírnu. 

 
 
V rámci studie je proveden návrh postupu projektové p ípravy a vyčíslení nákladu na její 
jednotlivé etapy, tj. územní ízení, stavební ízení a dokumentace pro provád ní stavby 
Ěpodrobn ji viz kap. 5ě. Z hlediska zahájení projektové p ípravy jsou náklady na vypracování 
dokumentace a vydání územního rozhodnutí pro opat ení na systému zásobování pitnou 
vodou odhadovány na cca 6,4 mil. Kč bez DPH a pro opat ení na systému likvidace odpadních 
vod na cca 9,5 mil. Kč bez DPH. 
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7. P ÍLOHY 
 
P íloha 7.1. Tabulková část – návrh postupu p ípravy technických 
opat ení 
 
P íloha 7.2. P ehledná situace – návrh opat ení pro oblast 
zásobování vodou 
 
P íloha 7.3. P ehledná situace – návrh opat ení pro oblast likvidace 
odpadních vod 

 



ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Délka

Odhad 

investičních 

nákladů

Odhad nákladů na 

průzkumné práce PP - 

(geodetické zaměření, 

geologie, hydraulická 

analýza, studie)

Náklady na 

projektovou 

přípravu DUR + 

IČ UNIKA 2015

Náklady na 

projektovou 

přípravu DSP + 

IČ UNIKA 2015

Náklady na 

projektovou 

přípravu DPS + 

IČ UNIKA 2015

Celkem 

projektová 

příprava

Náklady 

celkem

[mil. Kč] [mil. Kč] [mil. Kč] [mil. Kč] [mil. Kč] [mil. Kč] [mil. Kč] 

bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH

I.a
Opatření na zdrojích vody – 
zajištění náhradního zdroje 

Vypracování doplňující studie proveditelnosti. Cílem studie je prověření náhradního zásobení 
Frýdlantska pomocí ÚV Bílý Potok s přívodem surové vody z přehrady Josefův Důl nebo Souš. Další 
posuzovanou variantou bude možnost využití stávající ÚV Bedřichov, případně ÚV Souš bez potřeby 
rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce. Součástí studie bude technický návrh řešení včetně 
podmiňujících opatření pro každou variantu. 

Realizace vybrané varianty pro přívod vody z náhradního zdroje.

-

I.b
Přívod upravené vody z Bílého 
Potoka do Frýdlantu

Výstavba přivaděče pro dopravu vody z ÚV Bílý Potok do Frýdlantu. 17,9

Rekonstrukce a zvýšení kapacity ČS ve VDJ HTP ve Frýdlantu směr VDJ Údolí. -
Zkapacitnění výtlačného řadu VDJ HTP - VDJ Údolí – HD-PE SDR11 De225, dl. 380 m. 0,4
Výstavba přiváděcího řadu VDJ Údolí - Arnoltice – HD-PE SDR11 De225, dl. 4 175 m. 4,2
Výstavba přiváděcího řadu Arnoltice - VDJ Bulovka – HD-PE SDR11 De160, dl. 2 685 m. 2,7
Výstavba přiváděcího řadu VDJ HTP - ČS Větrov – HD-PE SDR11 De160, dl. 4 085 m. 4,1
Výstavba přiváděcího řadu ČS Větrov - VDJ Dětřichov – HD-PE SDR11 De160, dl. 3 225 m. 3,2
Rekonstrukce ČS Větrov. -

Zvětšení objemu hlavních vodojemů VDJ HTP 1 a VDJ HTP2 o 1 000 m3. -

Zvětšení akumulace VDJ Údolí o 250 m3. -

Související opatření Vybudování centrálního dispečinku, který zajistí spolehlivé řízení a provoz vodovodu. -
Zvětšení akumulace vodojemů
(VDJ Skalka o 250 m3, VDJ Andělka o 250 m3, VDJ Višňová o 200 m3)

-

Propojení rozváděcí sítě Heřmanice a Dětřichov (HD-PE SDR11 De160, dl. 2060 m) 2,1
Višňová – Saň (dostavba rozváděcích řadů HD-PE SDR11 De90, dl. 1 895 m; výstavba posilovací 
tlakové stanice ATS).

1,9

Višňová – Loučná (dostavba rozváděcích řadů HD-PE SDR11 De90, dl. 1 915 m). 1,9

Zkapacitnění zásobního řadu VDJ Poustka – obec Višňová HD-PE SDR11 De160, dl. 4 553 m. 4,6

43,0 926,8 2,5 11,4 14,1 8,6 36,6 963 -

Habartice - Háj (dostavba rozváděcích řadů HD-PE SDR11 De90, dl. 2 955 m). 3,0

Albrechtice u Frýdlantu (vzhledem poměrně velké vzdálenosti Albrechtic od vodovodu Dětřichov je 
uvažováno s připojením obce na skupinových vodovod Nová Ves – Mníšek, který provozuje 
Mikroregion Jizerské podhůří MJP; dostavba rozváděcích řadů HD-PE SDR11 De90, dl. 7 535 m; 
zkapacitnění stávajícího zásobního řadu z VDJ Nová Ves – předpoklad HD-PE SDR11 De160, dl. cca 
750 m; výstavba posilovací tlakové stanice ATS).

8,3

11,3 111,1 0,5 0,4 0,6 0,3 1,9 113 -

54,3 1037,9 3,1 11,8 14,7 8,9 38,5 1076 -

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

Délka

Odhad 

investičních 

nákladů

Odhad nákladů na 

průzkumné práce PP - 

(geodetické zaměření, 

geologie, hydraulická 

analýza)

Náklady na 

projektovou 

přípravu DUR + 

IČ UNIKA 2015

Náklady na 

projektovou 

přípravu DSP + 

IČ UNIKA 2015

Náklady na 

projektovou 

přípravu DPS + 

IČ UNIKA 2015

Celkem 

projektová 

příprava

Náklady 

celkem

[mil. Kč] [mil. Kč] [mil. Kč] [mil. Kč] [mil. Kč] [mil. Kč] [mil. Kč] 

bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH

I.a Zkapacitnění ČOV Frýdlant o cca 1300 připojených obyvatel. - FVS a.s.

Výstavba gravitační kanalizace Dětřichov a Heřmanice, DN300, dl. 15 476 m. 15,5
Výtlačný řad kanalizace Dětřichov a Heřmanice, HD-PE SDR11 De160, dl. 2 403 m. 2,4
ČS Dětřichov a Heřmanice (Qč=5 l/s). -
Výstavba gravitační kanalizace Kunratice, DN300, dl. 7 642 m. 7,6
Výtlačný řad kanalizace Kunratice, Dětřichov a Heřmanice, HD-PE SDR11 De160, dl. 4 386 m. 4,4
ČS Kunratice a Dětřichov (Qč=10 l/s). -

I.a Výstavba ČOV do 100 EO – Loučná, Saň, Filipovka. -
Výstavba gravitační kanalizace Saň, DN300, dl. 1 926. 1,9
Výstavba gravitační kanalizace Loučná, DN300, dl. 1 268. 1,3
Výstavba gravitační kanalizace Filipovka, dl. 1 078 m. 1,1

I.a Výstavba ČOV do 200 EO – Andělka. -

I.b Výstavba gravitační kanalizace Andělka, DN300, dl. 5 286 m. 5,3

39,5 446,2 0,9 8,6 10,8 6,5 26,8 473 -

1,5

735,0 (bude 
upřesněno na 

základě 
doplňující 

studie)

I.e
Opatření na stávajících 
rozváděcích sítích

83,1 0,5

47,1 0,2

Technická opatření

[km] 

Zatěž. 

stav
Priorita

Z
at
ě

žo
va

cí
 s

ta
v 

I.
Popis

Opatření pro připojení 
vodovodu Bulovka

Opatření pro připojení 
vodovodu Dětřichov

I.c

I.d
Doplnění současné akumulace 
vody v systému

Celkem zatěžovací stav I.

1,8

0,8 1,0 0,6 2,6 44

1,6 2,0 1,2 5,3 88

41,4 0,2

0,1 0,6 0,7 0,420,2

0,9 1,1 0,7

22

2,9 50

CELKEM

I.b

Opatření pro odkanalizování 
obcí Dětřichov, Heřmanice, 
Kunratice

Opatření pro odkanalizování 
obcí Višňová – Saň, Višňová – 
Loučná, Višňová – FilipovkaI.b

Opatření pro odkanalizování 
obce Višňová – Andělka

-

1,9 113

Zatěž. 

stav
Priorita Technická opatření Popis

[km] 

Celkem

Opatření na stávajících 
rozváděcích sítích

II.a

Celkem zatěžovací stav II.

111,1 0,5 0,4 0,6 0,3

Z
at
ě

žo
va

cí
 s

ta
v 

II.

1,2 0,7 3,0 51

62,2

0,5 6,5 8,1 4,9

0,2 1,2 1,5 0,9

336,0

48,0

Vyznačení doporučeného rozsahu nákladů pro zahájení první fáze projektové přípravy 

Obce

Obce

Obce

Obce

Nositel 

opatření

Obce

Nositel 

opatření

FVS a.s.

Obce

Obce

FVS a.s.

7,5 9,3 5,6 24,0 759

3,8 66

20,0 356

0,2 0,9
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