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V letních měsících naši společnost intenzivně zaměstnával 
nepříjemný zápach čistírny odpadních vod (ČOV) v Hejnicích, 
jejíž jsme provozovatelem. V současné době zápach přede-
vším díky chladnému počasí zmizel, po jeho příčinách ale 
pátráme dál. Na problém se zápachem byla společnost FVS 
upozorněna začátkem srpna vedením města Hejnice. Od té 
doby jsme se snažili najít příčinu problému a způsob, jak 
zápachu zabránit. Více se dočtete na str. 2.

PESTICIDY V PITNÉ VODĚ? NA FRÝDLANTSKU VYŘEŠENO

V poslední době se především na internetu řeší kvalita podzemní vody z hlediska obsahu pesticidů, pocházejících z činnosti 
člověka v krajině. Jak je tomu u nás na Frýdlantsku? 
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Povinností provozovatele veřejného vodovo-
du je monitorování kvality dodávané pitné 
vody a sledování, zda je v souladu s platnou 
legislativou. Jedním z parametrů, na které 
se upíná pozornost, je možný výskyt a pří-
padný obsah pesticidů ve zdrojích pitné 
vody. Limit pro celkový obsah pesticidů dle 
vyhlášky č. 252/2004 Sb. je stanoven na  
0,5 µg/l. Na Frýdlantsku není ani u jedno-
ho ze zdrojů podzemní vody překročen. 
Už v roce 2012 bylo provedeno rozsáhlé 
monitorování vybrané skupiny jednotlivých 
pesticidů (sledováno je 145 typů) ve všech 
zdrojích pitné vody na Frýdlantsku. 
U naprosté většiny zdrojů se nepotvrdilo 
ani stopové množství těchto látek, v dě-
třichovském vrtu byl zaznamenán výskyt 
desethyl atrazinu hluboko pod stanoveným 
limitem pro jednotlivé pesticidy 0,03 µg/l 
(max. limit je stanoven na 0,1 µg/l). Jedi-
ným zdrojem, ve kterém byl potvrzen trvalý 
výskyt pesticidu desethylatrazin, byly vrty 

ve Frýdlantu. Hodnoty občas překročily stanovený limit 0,1 µg/l, vždy však jen o setiny (např. 0,13 µg/l). I přes toto nepatrné 
překročení stanovených limitů přistoupila Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. v roce 2014 k opatření, které i stopové 
množství pesticidních látek ve vodě spolehlivě odstraňuje. A sice k instalaci filtrů s aktivním uhlím, které jsou velmi účinné. 
Realizace těchto opatření vyšla ve Frýdlantu na necelý milión korun. V současné době proto lze s jistotou konstatovat, že 
pesticidní látky se v pitné vodě dodávané veřejným vodovodem na Frýdlantsku nevyskytují.
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Filtry s aktivním uhlím pro odstraňování pesticidů ve vodě

Protizápachové filtry. Foto: Petr Olyšar 

ZA ZÁPACHEM ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V HEJNICÍCH STÁL ZŘEJMĚ 
NEZODPOVĚDNÝ ODBĚRATEL
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ZA ZÁPACHEM ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V HEJNICÍCH 
STÁL ZŘEJMĚ NEZODPOVĚDNÝ ODBĚRATEL

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY BÍLÝ POTOK 
SE NETÝKÁ JEN SAMOTNÉHO AREÁLU ÚPRAVNY

02

03

FVS v průběhu minulých týdnů 
provedla řadu opatření, kterými 
se snažila zápach zmírnit. „Vyčis-
tili jsme všechny čerpací stanice 
na kanalizační síti, zkontrolovali jsme 
celou síť a provedli jsme i kontrolu 
velkých odběratelů. Zdroj znečištěné 
vody se nám ale zatím nepodařilo 
identifikovat. Nešlo přitom o nijak za-
nedbatelné znečištění. Tato odpadní 
voda překračovala limity stanovené 
kanalizačním řádem,“ říká Petr 
Olyšar. FVS přistoupila také k dalším 
opatřením. Ve spolupráci s odbor-
nou firmou nechala čerpací stanice 
na kanalizační síti přeprogramovat 
tak, aby byla odpadní voda, která se 
v nich shlukuje, vyčerpána vždy zcela 
alespoň třikrát denně. Dříve byla 
z čerpacích stanic odváděna až po je-
jich naplnění, což mohlo především 
v letních měsících také způsobovat 
mírný zápach. U výtoků z čerpacích 
stanic byly také na kanalizaci instalo-

Pokračováni ze strany 1: 

Protizápachové filtry osazené na kanalizaci Hejnice (4 ks) a Frýdlant (1 ks)
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„Na zápach čistírny odpadních vod jsme byli upozorněni začátkem srpna, následným podrobným šetřením v terénu jsme 
ale zjistili, že lidi nárazově zápach v okolí čistírny obtěžuje již zhruba od června. Situaci jsme se snažili velmi intenzivně 
řešit. V poměrně krátké době jsme získali jistotu, že zápach nevznikal žádnou chybou v technologii čistírny. Na vině byla 
silně zapáchající odpadní voda, která do čistírny přitékala od některého producenta odpadních vod, tedy odběratele,“ vy-
světluje ředitel FVS Ing. Petr Olyšar. 

V rámci realizace projektu „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“ probíhá i kompletní přestavba vodojemu Lázně Lib-
verda, kdy akumulace pitné vody bude navýšena ze stávajících 1 300 m3 na rovných 3 000 m3. Že jsou práce v plném proudu 
i v Lázních Libverda, je patné z časosběrné fotodokumentace. Realizace projektu byla finančně podpořena z Operačního 
programu životní prostředí Fondu soudržnosti a z Fondu ochrany vod Libereckého kraje.                              Foto R. Petrášek

vány protizápachové filtry. 
Společnost stále hledá odběratele, 
který do kanalizační sítě znečištěnou 
a zapáchající vodu vypouští. Spolu-
pracuje i s městem Hejnice. Nejde 
ale o lehký úkol, protože znečištěná 
voda je do kanalizační sítě vypouště-
na velmi nepravidelně. 
V současné době není zápach čistírny 
odpadních vod v Hejnicích evidován. 

Pokud se však nepodaří původce 
znečištěné a zapáchající odpadní 
vody nalézt, existuje obava, že se zá-
pach příští rok během letních měsíců 
opět vrátí. FVS proto ve spolupráci 
s odbornou firmou začala pracovat 
na projektu kompletního zastřešení 
čistírny odpadních vod a pořízení 
speciální linky, která by vzduch vy-
pouštěný ven z ČOV čistila. 
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POUŽITÉ JEDLÉ OLEJE A TUKY DO KANALIZACE NEPATŘÍ! 
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Odpadní vody z pohostinství, školních 
kuchyní a jídelen mohou být do kana-
lizace vypouštěny až po předčištění 
v lapolech. Tím pádem jsou před 
vpuštěním do kanalizace jedlých tuků 
a olejů zbaveny. U domácností ale 
žádná zákonná povinnost separování 
není. Stává se proto poměrně často, 
že lidé takové tuky a oleje vypouštějí 
do kanalizace. To je samozřejmě 
špatně, protože tam dokáží napáchat 
mnoho škod,“ říká ředitel Frýdlantské 
vodárenské společnosti, a.s., (FVS) 
Ing. Petr Olyšar. 
Proč jsou jedlé oleje a tuky pro 
kanalizační síť tak škodlivé, vypočí-
tává jeho kolegyně, Alena Najvrtová: 
„Například obalují česle (techno-
logické zařízení sloužící k odstra-

JAK SPRÁVNĚ 
RECYKLOVAT 
KUCHYŇSKÉ 
OLEJE?
Menší množství tuků, napří-
klad z pánve, je možné vsáknout 
do ubrousku nebo papírové kuchyň-
ské utěrky a pak vhodit do běžného 
odpadu, do kontejneru na směsný 
odpad. Máte-li zahrádku, tuky může-
te kompostovat. Odborníci doporučují 
nechat je vsáknout do savých materi-
álů, např. pilin, aby nekontaminovaly 
spodní vody. Nicméně jen v malém 
množství. Lepší, než vypouštět 
kuchyňské oleje do odpadu a zácho-
da, je přelít je do PET lahve, zavřít 
a hodit do kontejneru na oleje nebo 
na směsný odpad.
Majitelé friťáků by měli měnit olej 
při každém desátém použití. To nám 
dává cca 24 litrů použitého oleje roč-
ně na jednu fritézu. Podle průzkumů 
vlastní friťák každá čtvrtá domác-
nost v ČR. To máme 24 000 000 litrů 
odpadního oleje, což představuje 
zhruba 800 plných cisteren. 
Existuje celá řada specializovaných 
firem, které od vás odpadní oleje 
odkoupí a dále s nimi nakládají nebo 
předávají dalším pověřeným osobám. 
Použité potravinářské oleje se totiž 
dají dále využívat. Své uplatnění 
nacházejí v energetice, stavebnictví 
či lesnictví. Fyzikálně upravené se 
dají přidávat k pohonným hmotám, 
a dochází tak k šetření přírodních 
zdrojů. Nejjednodušší možností je 
energetické využití: oleje se od-
vodní, odstraní se nečistoty a další 
látky a spalují se pro získání tepelné 
a elektrické energie. Další možností 
je regenerace olejů, při níž dochází 
k odstranění vody, různých nečistot 
pomocí destilace či rafinace.

Zdroj: www.trideniodpadu.cz

Téměř v každé domácnosti se čas od času vyskytne menší či větší množství odpadních olejů. Ne vždy je nutné, aby nám v do-
mácnosti odpadní rostlinné oleje vznikaly. Stačí např. omezit užívání fritovacích zařízení. Když už nám přeci jenom tyto odpady 
vzniknou, měli bychom s nimi zodpovědně naložit. Použité jedlé oleje a tuky by neměly v žádném případě končit v kanalizaci. 
Dokáží poškodit čerpadla, vytvořit zátku v kanalizaci nebo poškodit česle. Jedlé tuky a oleje by proto měly být vždy separovány. 

Ilustrační foto

nění plovoucích hrubě rozptýlených 
nečistot) na přítoku, následně dochází 
k přilepení nerozpuštěných nečistot 
a česle se stanou neprůchozími. Tuky 
také mohou tvořit zátky na kanalizaci 
a ucpat ji. V neposlední řadě také tyto 
tuky a oleje poškozují čerpadla.“
Oleje, které lidé do odpadů splách-
nou a které se dostanou s odpadními 
vodami na čistírnu odpadních vod, se 
musejí separovat odděleně. Shro-
mažďují se v jímkách k tomuto účelu 
určených. Jejich odvod a likvidaci 
pak musí zajišťovat firma, odborně 
způsobilá k likvidaci odpadů.
Množství tuků, které končí v kana-
lizaci, přitom není zanedbatelné. 
Například v roce 2014 bylo v čistírně 
odpadních vod Frýdlant vyseparová-
no na 29 tun tuků, v roce 2015  
na 35 tun. I proto apelujeme 
na všechny: nelijte použité jedlé 
oleje a tuky do kanalizace. Řešením 
při jejich likvidaci je jejich separace 
do pevných obalů (například PET 
lahví nebo uzavíratelných tetra-
pakových obalů od mléka či jiných 
nápojů) a jejich následné odevzdání 
v některém sběrném dvoře. 
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V tajence minulého čísla bylo moudré čínské přísloví: Když piješ vodu, mysli na pramen. Výherci z letního čísla jsou Jindra 
Chadtová z Frýdlantu, Veronika Marková z Frýdlantu a Lenka Šerhaklová z Hejnic. Tajenku tohoto vydání doručte do 15. listo-
padu 2017. Tři vylosovaní obdrží karafu na vodu a drobné upomínkové předměty Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. 

KŘÍŽOVKA O CENY06

LONDÝNSKOU KANALIZACI UCPALA OBŘÍ MASTNÁ 
HROUDA 
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Problém s vypouštěním tuků se rozhodně netýká jen Frýdlantského výběžku, jde o obecný problém kanalizací po celém světě. 
Co tuky způsobily například v londýnské kanalizaci? 

Obrovská hrouda z tuků a odpadu 
o hmotnosti zhruba 130 tun ucpala 
kanalizační stoku uprostřed Londýna. 
Usazeninu tvoří hlavně pleny, kuchyň-
ské utěrky a ztvrdlý tuk. Společnost 
Thames Water, která spravuje kana-
lizační síť britské metropole, Londý-
ňany vyzvala, aby do záchodů nespla-
chovali odpad a aby horký tuk a olej 
nechávali ztuhnout a pak vyhazovali 
do popelnic.

Mluvčí kanalizací Matt Rimmer hovoří 
o „totálním monstru“. „Tato hora 
tuku patří k největším, jaké jsme kdy 
viděli,“ řekl Rimmer. Než se podaří 
nevábný útvar odborně odstranit, po-
trvá asi tři týdny. Společnost prostřed-
nictvím twitteru vyzvala obyvatele, 
aby obří usazenině našli jméno. První 
návrhy přišly rychle: Jsou mezi nimi 
Brexit, Trump nebo Donald. Agentura 
AP uvedla, že část nevonícího blobu se 

teď snaží získat metropolitní Londýn-
ské muzeum. Jeho ředitelka Sharon 
Amentová dnes řekla, že zařazení 
tukové hory do sbírek muzea by „vyvo-
lalo otázky o způsobu našeho sou-
časného života a také by inspirovalo 
návštěvníky k hledání řešení problémů 
rostoucích metropolí“. Muzeum při-
pustilo, že zatím neví, jakým způso-
bem by neobvyklý exponát vystavilo.

Londýn, ČTK, 13. září 2017


