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Téma, které již rok hýbe Libereckým krajem, a sice plánované 
rozšíření polského povrchového dolu Turów téměř k česko-
-polské hranici a hrozící další úbytek podzemních i povrcho-
vých vod na české straně, bylo jediným bodem tiskové kon-
ference, která proběhla 26. ledna 2017 v sídle Sdružení obcí 
Libereckého kraje v Liberci. Tiskovou konferenci iniciovaly 
vodárenské společnosti, které v příhraniční oblasti s Polskem 
působí a na hrozící ztrátu vody musí být připraveny, Frýdlant-
ská vodárenská společnost, a. s. a Severočeská vodárenská 
společnost a. s. Upozornit chtěly na fakt, že je třeba vyvolaná 
jednání na vládní úrovni zintenzivnit a zrychlit. Podrobnosti se 
dočtete na následujících stranách 2 a 3.

Propagace agentur Organizace spojených národů a nevládních 
organizací věnujících se problémům spojených s vodou je za-
měřena na čistotu a ochranu vod a jejich šetření. Kromě toho je 
každým rokem zpracováváno určité specifické téma.
Mottem Světového dne vody 2017 je „Waste Water“ (Odpadní 
voda). Podle oficiálních zdrojů Organizace spojených národů se 
80 % odpadní vody, kterou společnost vyprodukuje, vrací zpět 

do ekosystému bez toho, aby byla upravena nebo znovu použita. 
1,8 miliardy lidí využívá zdroje pitné vody kontaminované feká-
liemi, které mohou způsobit choleru, úplavici, břišní tyfus nebo 
obrnu. Nebezpečná voda, špatná hygiena a nedostatečné čištění 
vody způsobí každý rok 842 000 úmrtí. Více než 663 milionů lidí 
nemá přístup k bezpečnému zdroji pitné vody. Do roku 2050 
bude žít téměř 70 % lidí ve městech (ve srovnání s dnešními 
50 %). Právě města v rozvojových zemích nemají adekvátní 
infrastrukturu a zdroje pro efektivní a udržitelný management 
odpadních vod. Možnosti využití odpadní vody jako zdroje jsou 
obrovské. Bezpečně upravené odpadní vod mohou sloužit jako 
zdroj energie, živin i dalších recyklovatelných materiálů.

zdroj: www.svh.cz a cs.wikipedia.org

Světový den vody se připomíná každoročně dne 22. března k upoutání pozornosti na význam vody a udržitelné nakládání s vodní-
mi zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů vyhlášen 22. bře-
zen Světovým dnem vody. Důvodem byla a stále je skutečnost, že na světě více než miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody nebo 
nemá přístup k vodě.
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Důl Turów má už dnes vliv nejen na své bezprostřední okolí, ale i na oblast na 
české straně hranice. Jeho činností je postižen Frýdlantský výběžek (region 
působnosti FVS) a Hrádecká pánev s městy Chrastava a Hrádek nad Nisou (v regi-
onu působnosti SVS). Už v 80. letech minulého století došlo k radikálnímu snížení 
hladiny podzemní vody na ploše až 40 km2. Maximální poklesy hladiny v české 
části Žitavské kotliny tehdy dosáhly 50 až 60 metrů. Kvůli těžbě se začala ztrácet 
podzemní voda a ubývá rovněž voda povrchová. S plánovaným postupem rozšíření 
těžby v Turówě směrem ke státní hranici hrozí další výrazné poklesy hladiny pod-
zemní vody a ovlivnění vodních zdrojů v okolí na území České republiky.

Chystané rozšíření a prohloubení dolu Turów, které může mít pro české příhraničí 
katastrofální následky, začala FVS a SVS řešit už v roce 2015. Obě vodárenské 
společnosti si nechaly zpracovat vlastní studii vlivu dopadů plánovaného rozšíře-
ní těžby ložiska Turów na zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod na 
území, které mají ve své správě. „Z výsledků studií vyplývá, že vlivem rozšíření 
lomu bezpochyby dojde k ovlivnění vodních zdrojů v oblasti Frýdlantského výběž-
ku, Hrádecka a Chrastavska. Z informací SVS je zřejmé, že opatření potřebná pro 
zajištění zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod přijdou 
jen na Hrádecku a Chrastavsku na skoro 800 milionů Kč. Co se týče Frýdlantska, 
tady jsou odhadované náklady ještě vyšší. Hlavně kvůli ohrožení zdrojů vody pro 
Frýdlant. Pokud by nastala nejhorší možná situace, kterou nám studie nastínila, 
bylo by totiž nutné přivést sem vodu z druhé strany Jizerských hor,“ upozornil 
ředitel FVS Ing. Petr Olyšar.   

Při hledání východisek ze situace, kterou nezavinila česká strana, začali na za-
čátku roku 2016 úzce a koordinovaně spolupracovat zástupci obou vodárenských 
společností, dotčených měst a obcí, Libereckého kraje a obou gesčních minister-

Následný vývoj událostí:
Tisková konference, konaná 
26. ledna 2017, byla jednou 
z hlavních příčin toho, že se 
projednávání a vyjednávání dalo 
znovu do pohybu. Na minis-
terstvo životního prostředí bylo 
svoláno druhé zasedání mezire-
zortní komise, kterého se vedle 
Frýdlantské vodárenské společ-
nosti, a.s. a Severočeské vodá-
renské společnosti, a.s. účastnily 
také ministerstvo zemědělství, 
ministerstvo životního prostře-
dí a Česká geologická služba. 
Přítomen byl osobně také ministr 
životního prostředí Mgr. Richard 
Brabec. Na schůzce byly dohod-
nuty kroky, které budou následo-
vat. Prvním z nich je předložení 
materiálu na dubnovém jednání 
Vlády ČR, ve kterém se bude 
žádat o uvolnění cca 150 milionů 
korun na projektovou přípravu 
staveb, které by v případě ztráty 
vody vlivem dolu Turów, zajistili 
dodávky pitné vody i odkanalizo-
vání ohroženým oblastem. Dal-
ším krokem je zahájení odborné-
ho výzkumu Českou geologickou 
společností, který reálný úbytek 
vody na Hrádecku, Chrastavsku 
a Frýdlantsku bude monitorovat 
a bude ho moci později doložit 
přesným měřením. Díky tomu 
bude mít Česká republika nejen 
jasno v tom, ke kterým opat-
řením je nutné přistoupit, ale 
v ruce bude mít i argument pro 
vyjednávání náhrad na polské 

Hnědouhelný povrchový důl Turów zásobuje nekvalitním hnědým uhlím s obsahem síry jednu z největších polských elektráren 
stejného názvu – Turów, ležící v jeho sousedství. V současné době se důl rozkládá na ploše 45 km2. Elektrárna má ale v plánu 
výstavbu nového bloku v přepočtu za 25 miliard korun, který má být uveden do provozu v roce 2020. Uhlí vytěžené v průběhu příš-
tích pětadvaceti let umožní provoz elektrárny až do roku 2045. Polská strana proto chce zvětšit plochu dolu až na 55 km2. Těžba 
se má dál posunout k jihovýchodu, téměř k polsko-české hranici, kde jsou již prováděny skrývkové práce. Ve výhledu se předpo-
kládá další prohloubení dolu o cca 60–80 metrů. 
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Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. začala 
v březnu letošního roku používat nový kamerový 
a inspekční vůz. Do užitkového vozu byl zabudován 
kamerový systém pořízený v roce 2015 a veškeré 
další zařízení pro monitoring vodovodní a kanali-
zační sítě. Hlavním úkolem pro nové vozidlo bude 
vyhledávání skrytých úniků na sítích ve správě 
společnosti. Dalším a neméně důležitým úkolem pak 
bude vyhledávání černých odběrů. Zde se budeme 
především zaměřovat na lokality s nově vybudovanou 
kanalizací (Nové Město pod Smrkem, Hejnice), kde 
došlo k napojení některých objektů bez následujícího 
řádného uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod 
s naší společností. 

straně. „Veškeré naše snahy 
dnes směřují k tomu, aby stát 
podpořil obce, města nebo vodá-
renské společnosti při přípravě 
zmiňovaných opatření. Tak, aby 
byla v roce 2022 a 2023 připrave-
na k realizaci. Pro nás je důležité 
získat finance na přípravu a ne-
ztrácet drahocenný čas. O tom, 
jestli se nakonec opatření budou 
realizovat, se může rozhodnout 
později, i na základě zadaného 
výzkumu České geologické spo-
lečnosti. Nicméně čekat na toto 
rozhodnutí a až teprve po něm 
začít s přípravou opatření, by bylo 
obrovskou ztrátou času. A ten je 
v současné situaci luxusem, kte-
rý si nemůžeme dovolit,“ uzavírá 
ředitel FVS Petr Olyšar.

stev (MZe ČR a MŽP ČR). Výsledkem soustředěného tlaku a společného postupu 
bylo jmenování pracovní skupiny na vládní úrovni k uvedené problematice s cílem 
připravovat materiály pro členy vlády a návazně ustanovení česko-polské expertní 
skupiny, kde experti z české i polské strany mají hledat návrh řešení. Vážnou si-
tuací se v minulém roce začala zabývat i vláda a premiér ČR. Ten se koncem roku 
sešel s polskou premiérkou, a situace byla jedním z bodů jednání.

„Dostat projednávání tohoto závažného problému z regionální až na mezinárodní 
úroveň trvalo téměř rok a to není krátká doba. Deklarovaná podpora vlády nás 
těší, ale nyní je žádoucí na české straně postup doplnit o další nezbytné kroky. 
Vzhledem k tomu, že před našimi vodárenskými společnostmi i městy a obcemi 
v postiženém regionu je rozsáhlá, časově i finančně náročná práce na přípravě 
řady projektů, žádáme vládu o ujištění, že na její financování nezůstaneme sami. 
Důrazně odmítáme tyto náklady vzniklé námi nezaviněnou situací jakkoliv promí-
tat do ceny vody našich spotřebitelů,“ podotkl generální ředitel SVS Ing. Bronislav 
Špičák. 

Tlak a zájem české strany na hledání řešení je evidentní, času na vyjednávání 
a přípravy je totiž málo. „Problém se zásobováním vodou obyvatel Frýdlantské-
ho výběžku, Chrastavy a Hrádku nad Nisou může přijít ve výhledu řádu měsíců 
až roků. Přitom realizace potřebných opatření na vodárenských sítích a dalších 
zařízeních bude obtížná, ať kvůli majetkoprávnímu projednání nebo kvůli časovým 
nárokům na přípravu a samotnou výstavbu. I při optimistickém výhledu může 
jejich dokončení trvat až sedm let. Je tedy jasné, že je třeba zahájit přípravné 
a projekční práce bezodkladně,“ řekl starosta Frýdlantu a předseda představen-
stva FVS Ing. Dan Ramzer.

Vyvstává proto otázka financování projektů. Liberecký kraj loni vypsal speciální do-
tační program v objemu deseti milionů korun, určený na financování přípravy prv-
ních projektů – ten však pokryje jen zlomek nákladů. „Proto žádáme, aby v rozpočtu 
ČR byla pro uvedený účel již teď vytvořena příslušná rozpočtová položka, která 
financování těchto projektů překlene do doby, než bude dohodnuta na mezinárodní 
úrovni kompenzace z polské strany. A my věříme, že dohodnuta bude. Nicméně 
v současné době opravdu potřebujeme mít jistotu, že na financování realizace ne-
zbytných opatření nezůstaneme sami,“ dodává ředitel FVS Ing. Petr Olyšar.
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Tajenka minulého čísla: „Vody si vážíme, když není“. Výherci: Růžena Pažoutová z Kunratic, Hana Jindráková z Viš-
ňové, Marie Šalamounová z Frýdlantu. Vyluštěnou tajenku zašlete do 15. 5. 2017 na e-mail soutez@fvs.cz. Z došlých 
a správných odpovědí budou vylosováni tři výherci, kteří získají karafu na vodu a drobné upomínkové předměty Frý-
dlantské vodárenské společnosti, a.s. Do e-mailu napište celé jméno a kontaktní adresu.

JAK ZABRÁNIT NEKONTROLOVATELNÉMU ÚNIKU PITNÉ 
VODY?
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Nejčastějším důvodem reklamace ze strany zákazníků je množství odebrané vody. Spotřeba oproti minulým obdobím náhle vzroste, 
na tuto skutečnost se přijde až po vystavení faktury za vodné a stočné. Při řešení reklamací se často zjistí, že v nemovitosti došlo 
k nekontrolovanému úniku pitné vody. V takovém případě bohužel není možné poskytnout slevu, neboť voda byla skutečně odebrá-
na, i když ji zákazník nikterak nevyužil a bez dalšího užitku odtekla do odpadu. Nejčastějšími příčinami těchto úniků jsou poruchy 
pojistných ventilů u elektrických ohřívačů vody, protékající toalety, poškozené venkovní ventily nebo ventily ve sklepních prostorách. 
Jako prevenci doporučujeme kontrolovat vodoměr i v období mezi vyúčtováním. Pokud jsou všechny kohouty a ventily v nemovitosti 
uzavřené, ručička vodoměru by se neměla pohybovat. Případnou poruchu na vnitřním rozvodu nemovitosti lze tímto způsobem 
včas odhalit, a předejít tak nadměrnému odběru pitné vody. 


