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22. BŘEZEN 
JE SVĚTOVÝ DEN VODY

jaro 2018

Od roku 1993 si připomínáme Světový den vody. Valné shromážděn OSN ho stanovilo na 22. březen. Koná se jako připomenutí význa-
mu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Mottem letošního ročníku Světového dne vody bylo „Nature for water“.
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GEOLOGICKÉ VRTY I 60 MILIONŮ OD VLÁDY 

JAK ŠEL ČAS S FVS

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ UŠETŘILA MILIONY

KŘÍŽOVKA O CENY

Starostové Frýdlantska, Hrádecka a Chrastavska, Liberecký kraj a vodárenské společnosti regionu dál bojují o zajištění vody pro region. 
V souvislosti s rozšiřováním a prohlubováním polského hnědouhelného dolu Turów totiž hrozí její reálná ztráta.

Otočíte kohoutek, pustíte sprchu, spláchnete toaletu, vypustíte vanu... Tekoucí voda i její likvidace je ve vašem domě samozřejmostí od 
jeho kolaudace. Ať máte dům vonící novotou, byt nebo roubenou chalupu po babičce. Jak se k vám ale voda dostává a kdo ji spravuje  
a stará se o ni?

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. vypsala v uplynulém období šest výběrových řízení v celkové hodnotě více než  
17 milionů korun. Výběrová řízení na jednotlivé projekty ušetřila naší společnosti zhruba šest milionů korun. 

Význam vody pro každodenní život si naše společnost stále uvě-
domuje nedostatečně, protože neustále žijeme ve vodním blaho-
bytu, a to v každém směru. Potřeba zachovat dostatečné množství 
zdrojů vody v dobré kvalitě každoročně nabývá na významu i v ČR, 
především v souvislosti se stále četnějšími extrémními projevy po-
časí. „Voda by měla být předmětem nejvyššího veřejného zájmu,“ 
zdůrazňuje předseda představenstva Svazu vodního hospodářství 
ČR Petr Kubala. Zatím tomu tak ale není, což se projevuje tím, že 
naše krajina nedokáže kvůli chování člověka dostatečně zadržovat 
vodu. Přitom by mohla podle výpočtů Výzkumného ústavu melio-
rací a ochrany půd zadržet ročně o téměř 2,5 miliardy kubíků vody 
více, než je toho schopna v současné době. 
„Vodu musíme chránit a nakládat s ní tak obezřetně, abychom ji 
mohli my i další generace účelně a efektivně využívat pro lidskou 
potřebu jako vodu pitnou, i pro přírodu, zemědělství, energetiku a 
pro další nezbytné účely. I naše děti se budou přece potřebovat 
napít. Bez vody to totiž nepůjde,“ dodává Petr Kubala. 
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Oslavy Světového dne vody jsou tradičně spojeny s množstvím 
akcí určených pro veřejnost, při kterých je možné navštívit jinak 
nepřístupná místa spojená s vodou.
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GEOLOGICKÉ VRTY I 60 MILIONŮ OD VLÁDY —  
JEDNÁNÍ KVŮLI TURÓWU MAJÍ PRVNÍ VÝSLEDKY
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„Během jednání na ministerstvu životního prostředí jsme na 
pracovní skupině zhodnotili to, co už se v souvislosti s pro-
blematikou Turówa událo. Byli jsme například informování  
o tom, že vláda schválila uvolnit ze státního rozpočtu částku 
60 milionů korun na podporu projektové a inženýrské pří-
pravy navržených opatření, které mají připraveny FVS  
a SVS,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer. 
Na pracovní skupině se také hovořilo o připravovaných 
vrtech České geologické služby, které budou zkoumat a mo-
nitorovat, zda dochází k úbytku spodních vod. Tak, aby měla 
pracovní skupina v rukou nezvratný důkaz pro příští vyjed-
návání i přípravu opatření. „Vrtů má být kolem dvaceti, na 
území od Hrádku nad Nisou až na Frýdlantsko. Každý bude 

Starostové Frýdlantska, Hrádecka a Chrastavska, Liberecký kraj a vodárenské společnosti regionu dál bojují o zajištění vody pro 
region Frýdlantska, Chrastavska a Hrádecka. V souvislosti s rozšiřováním a prohlubováním polského hnědouhelného dolu Turów 
totiž hrozí její reálná ztráta. Zabránit rozšíření dolu přitom není z české strany reálné. Všichni zúčastnění se proto snaží udělat to 
jediné, co mohou – připravit se na možnou ztrátu vody i na její přivedení z jiných možných zdrojů. Neobejde se to však bez finanční 
pomoci státu. Také o této finanční pomoci jednali zástupci Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (FVS), Severočeské vodárenské 
společnosti, a.s. (SVS), Libereckého kraje a starostů oblasti v polovině dubna na pracovní skupině na ministerstvu životního prostředí.













 

































Rekonstrukce ÚV Frýdlant
Zvětšení VDJ HTP o1 000 m3
Zvětšení VDJ Údolí o 250 m3

Rekonstrukce ÚV Bílý Potok

Připojení vodovodu Bulovka
na ÚV Frýdlant (7 240 m)

Připojení vodovodu Dětřichov
na ÚV Frýdlant (7 310 m)

Dostavba rozváděcích řadů
Višňová – Saň

Višňová – Loučná
(3 810 m)

Zkapacitnění zásobního řadu
VDJ Poustka – obec Višňová 

(4 553 m)

Varianta zajištění náhradního
zdroje z VD Josefův Důl (14 186 m)

Varianta zajištění náhradního
zdroje z VD Souš (12 902 m)

Výstavba přivaděče pro dopravu
vody z ÚV Bílý Potok do Frýdlantu

VDJ Libverda a VDJ HTP (13 580 m)

Zkapacitnění řadu
ÚV Bílý Potok – VDJ Libverda (4 330 m)

Dostavba rozváděcích řadů
Habartice - Háj

(2 955 m)

Dostavba rozváděcích řadů
Albrechtice u Frýdlantu

(8 285 m)

Smědá
25 l/s

Řasnice
0 l/s

Krásný les
0 l/s

Hájený potok
0 l/s

Višňová - vrt
3 l/s

vrt Dětřichov
3 l/s

vrt Arnoltice
0 l/s

Bulovka - vrt
5 l/s

Pertoltice - vrt
3 l/s

Heřmanice - zářezy
0 l/s

Hejnice – gravitace
0 l/s

Ludvíkov – gravitace
0 l/s

vrt Horní Řasnice
1,5 l/s

vrt HF8 – U Nemocnice
0 l/s

vrt HF 7 – U Nemocnice
15 l/s

L. Libverda – gravitace
0 l/s

Ferdinandov – gravitace
0 l/s

vrt HF 6 – Bažantnice
11,5 l/s

N. Město – Tábor gravitace
0 l/s

N. Město – pram. gravitace
0 l/s

Hejnice

Višňová

Frýdlant

Raspenava

Bulovka

Bílý Potok

Horní Řasnice

Kunratice

Krásný Les

Nové Město pod Smrkem

Pertoltice

Dětřichov

Dolní Řasnice

Černousy

Lázně Libverda

Jindřichovice pod Smrkem

Heřmanice

Habartice

VDJ D.T.P

VDJ H.T.P
VDJ Tábor

VDJ D.T.P.

VDJ Hlavní

VDJ Skalka

VDJ Poustka

VDJ Višňová

VDJ H.T.P.2VDJ H.T.P.1

VDJ Hejnice

VDJ Řasnice

VDJ Bulovka

VDJ Andělka

VDJ Přebytek

VDJ Ludvíkov

VDJ Heřmanice

VDJ Dětřichov

VDJ Arnoltice

VDJ Krásný Les

VDJ Ferdinandov

VDJ Libverda I.
VDJ Libverda III

VDJ Libverda II.

VDJ Dolní Řasnice

VDJ Pro prací vodu
VDJ Bílý Potok-obec

VDJ u ÚV Bílý Potok

VDJ Supí Vrch (Zámecký vrch)

Legenda:
Hlavní distribuční řady
Ostatní vodovodní řady

Návrhy opatření
Nové hlavní distribuční řady - zatěž. stav I.
Zkapacitnění nebo výstavba rozváděcích řadů - zatěž. stav I.
Nové hlavní distribuční řady - zatěž. stav II.
Zkapacitnění nebo výstavba rozváděcích řadů - zatěž. stav II.

Využitelná kapacita zdroje (l/s)
do 5
5 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 25

Využití zdrojů surové vody
Zdroj je využíván

Omezené využití zdroje
(nízká využitelná kapacita, doplňkový zdroj atd.)
Zdroj je zrušen, odstaven nebo vyžaduje rekonstrukci

Návrh zatěžovacích stavů
Zatěžovací stav I.
Zatěžovací stav II.
Území bez přímého vlivu na zdroje surové vody



PŘÍLOHA 9.4. PŘEHLEDNÁ SITUACE
NÁVRH OPATŘENÍ PRO OBLAST ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
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od 20 do 80 metrů hluboký. Pokud vše půjde podle plánu, bude 
už v druhé polovině letošního roku znám vítěz soutěže na vrty  
a zhruba v polovině příštího roku budou známy výsledky průzku-
mu,“ dodává starosta Frýdlantu. Jak budou vrty konkrétně úbytek 
spodních vod monitorovat, vysvětlí Česká geologická služba na 
veřejném setkání, které je plánováno ve Frýdlantě na sklonku léta.
Další informace, kterou zúčastnění na ministerstvu životního 
prostředí během jednání pracovní skupiny získali, se týkala studie 
EIA, posuzující vliv rozšiřování důlní činnosti na životní prostředí. 
„Tady jsme uvízli na mrtvém bodě. Dokument se od polské strany 
nadále nedaří získat. Nemáme se tedy při našem jednání o co 
konkrétního opřít,“ dodává starosta s tím, že to už je úkol pro čelní 
představitele našeho státu.  
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ÚSPĚŠNÝMI VÝBĚROVÝMI ŘÍZENÍMI SE DAŘÍ SNIŽOVAT 
NÁKLADY NA OBNOVU VODOVODŮ A KANALIZACÍ

04

Pokračováni ze strany 2: 

JAK ŠEL ČAS S FVS
03

„Naše odborné úkoly jsou zadány, pracujeme na všem, co nám 
může pomoci. Nicméně pořád jsou tady politické úkoly. Mezi ně patří 
například získat od vlády další peníze na nutná opatření. Protože jen 
jejich projektové přípravy přijdou na 150 milionů korun. Ty peníze 
od státu musíme získat, tady u nás nejsou, i když Liberecký kraj už 

investoval do rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce 30 milionů 
a dalších 5 milionů do pořízení dokumentace k územnímu rozhodnutí 
pro Hrádecko a Frýdlantsko. Nicméně financí bude potřeba mno-
honásobně více. My je budeme žádat po vládě a vláda je povinna je 
žádat po polské straně,“ uzavírá Dan Ramzer. 

Otočíte kohoutek, pustíte sprchu, spláchnete toaletu, vypustíte vanu... Tekoucí voda i její likvidace je ve vašem domě samozřejmostí 
od jeho kolaudace. Ať máte dům vonící novotou, byt nebo roubenou chalupu po babičce. Jak se k vám ale voda dostává a kdo ji 
spravuje a stará se o ni?

V předlistopadových dobách spravoval frý-
dlantské vodovody a kanalizace státní podnik 
Severočeské vodovody a kanalizace Teplice. 
Nedávná historie se začala psát v roce 1993. 
Šestého května vzniklo Frýdlantské vodá-
renské sdružení (taktéž FVS). Svou činnost 
zahájilo ale až o rok později – 1. dubna 1994. 
V   podobě občanského sdružení fungovalo 
deset let, pak už původní stanovy v návaz-
nosti na změny legislativy neumožňovaly 
potřebný rozvoj společnosti, proto se čle-
nové sdružení rozhodli pro transformaci 
na akciovou společnost. Frýdlantské vodá-
renské sdružení ukončilo činnost v  květnu 
2005, současně se ale (od října 2004) již 
pracovalo na založení Frýdlantské vodá-
renské společnosti, a.s. (FVS, a.s.), svou 

činnost pak nová akciovka zahájila 1. června 
2005. V  současné době působí Frýdlant-
ská vodárenská společnost, a.s. na území 
čtyř měst a třinácti obcí Libereckého kraje, 

ve kterých žije více než 21 tisíc obyvatel.  
K zásobování obyvatelstva Frýdlantského vý-
běžku pitnou vodou využívá FVS, a. s. čtyři 
samostatné vodovodní systémy – vodovody 
Frýdlant, Dětřichov, Horní Řasnice a Bulov-
ka. Kanalizaci a ČOV společnost provozuje ve 
městech Frýdlant, Nové Město pod Smrkem 
a Hejnice.
V  následujících měsících a letech tak 
FVS, a. s. čeká hned několik kulatých výročí. 
V letošním roce si připomeneme pětadvacet 
let od vzniku samostatné vodohospodářské 
společnosti na Frýdlantsku, v  roce příštím 
25 let zahájení samotné činnosti a současně 
patnáct let od založení stávající společnosti. 
No a rok 2020 bude patřit půlkulatému výročí 
patnácti let zahájení činnosti přímo akciovky 
Frýdlantská vodárenská společnost.

Původní logo 
Frýdlantského 

vodárenské sdružení 
z roku 1993

Logo Frýdlantské vodárenské 
společnosti, a.s. od roku 2005

NÁZEV PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VYSOUTĚŽENÁ CENA ÚSPORA

Frýdlant, lokalita Hág - dokončení obnovy vodovodu 8 040 000 Kč 4 649 962,74 Kč 3 390 037 Kč

Frýdlant, ulice u Plovárny a Havlíčkova obnova vodovodu a kanalizace 4 540 000 Kč 4 014 913,96 Kč 525 086 Kč

Nové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů komunikací v roce 2018 3 200 000 Kč 2 428 390,69 Kč 771 609 Kč

Hejnice – obnova vodovodu bytovky Lázeňská 490 000 Kč 489 752,47 Kč 248 Kč

ČOV Raspenava, sídliště Moskva odstranění stavby 580 000 Kč 419 185,00 Kč 160 815 Kč

Stavební úpravy objektu ČOV zateplení střechy 170 000 Kč 145 944,31 Kč 24 056 Kč

CELKOVÁ ÚSPORA Z VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ 4 871 851 Kč

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. vypsala v uplynulém období šest výběrových řízení v celkové hodnotě více než 17 milionů korun. 
Výběrová řízení na jednotlivé projekty ušetřila naší společnosti zhruba šest milionů korun. Mezi největší investiční akce patří dokončení 
rekonstrukce vodovodu ve Frýdlantě v lokalitě Hág, tam se díky výběrovému řízení podařilo cenu snížit téměř o polovinu z předpokládaných 
osmi milionů na vysoutěžených 4,6 milionu korun. Veškeré zhotovitele vybírá Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. v souladu se zákonem 
o zadávání veřejných zakázek. Je jedno, jestli se jedná o velká výběrové řízení přímo dle zákona nebo jen zakázky malého rozsahu. Přede-
vším u rozsáhlejších akcí se daří díky výběrovým řízením předpokládanou hodnotu v uzavřené smlouvě výrazně snížit.
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Tajenka minulého čísla: „Hydrologický rok začíná už v listopadu.“ Výherci ze zimního čísla: Roman Haniš, Miroslav Fryc, Ludmila Petří-
ková. Vyluštěnou křížovku zasílejte do 15. července 2018 na adresu soutez@fvs.cz. Tři vylosování ze správných odpovědí obdrží ručník 
a drobné upomínkové předměty Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. Do e-mailu napište celé jméno a kontaktní adresu.
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