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SVĚTOVÝ DEN VODY 2019  
& DEN ZEMĚ 2019

jaro 2019

Světový den vody se koná každoročně dne 22. března k připomenutí významu vody a potřeby 
udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným 
shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody. Mottem  
letošního Světového dne vody je „Leaving no one behinde“. Organizace spojených národů však 
paralelně používá i motto „Water for all“ („Voda pro všechny“), které svojí srozumitelností plně 
vyhovuje šíření osvěty o nepostradatelnosti vody pro život. Posláním letošního Světového dne 
vody je plnění šestého cíle Agendy udržitelného rozvoje do roku 2030, tedy řešení vodní krize, se 
zaměřením na příčiny toho, proč je pro tolik lidí voda ještě nedostupná.
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Obnovy vodovodů, a v případě sídliště u nemocnice ve Frýdlantu i kanalizace, se dočkají v příštích měsících lidé v ulicích Kaplického 
a Spojovací ve Frýdlantu a v ulicích Na Hřišti a Boženy Němcové v Novém Městě pod Smrkem. Práce na výměně vodovodů a kanalizací 
začnou ve Frýdlantu během května, v Novém Městě pod Smrkem během prázdnin. 

02
OBNOVA VODOVODŮ A KANALIZACÍ NA FRÝDLANTSKU 
V ROCE 2019

Whoever you are, wherever you are, water is your human right.
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ANEB CO VÍTE O VODĚ VY A CO O NÍ VÍ PAN ŘEDITEL? 
Voda je nejen nezbytnou podmínkou života, ale také látkou s celou řadou zajímavých vlastností. Jak jste na tom se znalostmi vy? 
A jak ředitel společnosti FVS Petr Olyšar? 

Pokračování na straně 3

03
VE ZREKONSTRUOVANÉ ÚPRAVNĚ VODY V BÍLÉM 
POTOCE ZAČAL V LEDNU ZKUŠEBNÍ PROVOZ
Ve zrekonstruované úpravně vody v Bílém 
Potoce započal začátkem roku 2019 zku-
šební provoz. Trvat bude 12 měsíců. Během 
něj bude Frýdlantská vodárenská společ-
nost, a.s. (dál jen FVS) společně s dodava-
telem, autorem projektu a dalšími odborníky 
ladit správné nastavení technologické linky 
úpravny vody tak, aby byla výroba kvalitní 
pitné vody dle všech hygienických a legis-
lativních požadavků. V průběhu zkušebního 

provozu tak může dojít k situaci, že úprav-
na vody bude dodávat do sítě vodu v kva-
litě „jako před rekonstrukcí.“ Plný provoz 
technologické linky je předpokládán v dru-
hé polovině tohoto roku. Samotná voda je 
hygienicky zabezpečená (chlór), jedná se 
pouze o  barvu. Samotný zkušební provoz 
úpravny vody je pro budoucí kvalitu dodá-
vané pitné vody v podstatě ještě důležitější 
než samotná výstavba.
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„Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Kaplic-
kého na sídlišti u nemocnice ve Frýdlantě bude 
probíhat tři měsíce a po tuto dobu omezí oby-
vatele města, protože s  sebou přináší nutnou 
uzavírku komunikace. Výměnu provádíme 
v součinnosti s Městem Frýdlant v rámci rege-
nerace sídliště, jejíž součástí je i  položení no-
vého povrchu komunikace,“ říká ředitel Frý-
dlantské vodárenské společnosti a.s. (FVS) 
Ing. Petr Olyšar. 
FVS přijde obnova vodovodu a  kanalizace 
na pět milionů korun bez DPH, zbytek nákla-
dů na nový povrch hradí v rámci regenerace 
sídliště Město Frýdlant. 
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OBNOVA VODOVODŮ A KANALIZACÍ NA FRÝDLANTSKU 
V ROCE 2019

Den Země  je den věnovaný  Zemi, který se 
každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je 
ovlivněn původními dny Země, které se kona-
ly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. břez-
na  a  oslavovaly příchod  jara. V  moderním 
pojetí jde o  ekologicky motivovaný svátek 
upozorňující lidi na dopady ničení  životní-
ho prostředí. Historie vyhlášení tohoto dne 
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sahá do roku 1969. První Den Země byl sla-
ven 22. dubna 1970 v San Francisku. Kam-
paň s tímto svátkem spojená si kladla za cíl 
přenést otázku ekologie do politických kruhů. 
Cílem bylo zvýšit  energetickou účinnost,  re-
cyklovat  odpad a  hledat  obnovitelné zdroje 
energie. Tato akce měla velký ohlas zejmé-
na mezi studenty. OSN začala tento svátek 

slavit o  rok později (1971). V  roce  1990  se 
k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben 
se stal Mezinárodním dnem Země. Dnes 
slaví Den Země víc než miliarda lidí ve více 
než 193 státech světa. Den Země se tak stal 
největším sekulárním svátkem, který slaví 
lidé společně na celé planetě bez ohledu na 
původ, víru či národnost.

„Cena za obnovu naší infrastruktury byla pů-
vodně vyšší, díky výběrovému řízení se nám 
ji ale podařilo snížit, a  to téměř o  čtvrtinu,“ 
poznamenává Petr Olyšar.   
Ještě vyšší úspora nákladů na výměnu vo-
dovodu se potom povedla díky výběrovému 
řízení u prací v ulici Spojovací ve Frýdlan-
tu. „Tady se nám podařilo původní náklady 
snížit o 34 % až na 1 milion a 600 tisíc korun 
bez DPH. Práce tu budou probíhat od května 
po dva měsíce,“ doplňuje ředitel FVS. 
Ulice bude během této doby pro dopravu 
uzavřená, po ukončení výměny vodovodu 
se dočká nového povrchu opět díky roz-
počtu města.
Stejnou cestou, tedy součinností s  měs-
tem při řešení nových povrchů komuni-
kace, pak jde FVS i  v  Novém Městě pod 
Smrkem. 
  „Náklady na výměnu vodovodů se tak pro 
FVS v ulicích Boženy Němcové a U Hřiště od-

hadují jen na 2 miliony a 800 tisíc korun bez 
DPH. Zakázka zatím není vysoutěžená, je tedy 
možné, že cena bude ještě nižší,“ dodává Petr 
Olyšar. V Novém Městě pod Smrkem by se 
s pracemi mělo začít v průběhu prázdnin. 
„Frýdlantská vodárenská společnost dává při 
obnově své infrastruktury záměrně přednost 
ulicím, které se města nebo obce chystají zre-
konstruovat. Jednak je to finančně výhodné, 
zároveň ale i logické. Předcházíme tím napří-
klad nutnosti do nového povrchu kvůli závadě 
na zastaralé kanalizaci či zastaralém vodovo-
du zasahovat,“ dodává Petr Olyšar. 
V  následujících měsících pak FVS zahájí 
ještě čtvrtou obnovu vodovodu, konkrétně 
v Bulovce. 
„Tady se chystáme opravit přechod přes po-
tok. Nově bude vodovod zavěšen na mostní 
konstrukci,“ dodává ředitel FVS. Obnova 
přechodu přes vodoteč přijde společnost 
na zhruba 320 tisíc korun.
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VE ZREKONSTRUOVANÉ ÚPRAVNĚ VODY  
V BÍLÉM POTOCE ZAČAL V LEDNU ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Na obnovu objektu úpravny vody i dalších 
dotčených objektů získala FVS dotaci z Ev-
ropské unie přesahující 126 milionů korun 
a dotaci z Fondu ochrany vod Libereckého 
kraje ve výši 30 milionů korun. Vlastní podíl 
k přiznaným dotacím financuje FVS z dlou-
hodobého úvěru od České spořitelny, a.s. 
ve výši 51 a půl milionu korun.
„Hlavní část rekonstrukce úpravny vody v Bílém 
Potoce byla dokončena ke konci minulého roku. 
Vinou nepříznivých klimatických podmínek se 
však nepodařilo dokončit všechno, co bylo na-
plánováno, a  tak hrubé terénní úpravy, dokon-
čení příjezdových komunikací nebo oplocení 
úpravny proběhnou až letos na jaře. Začneme 
s nimi hned, jak to počasí dovolí,“ říká ředitel 
FVS Ing. Petr Olyšar. To však v  žádném 
případě nezabránilo v  lednu uvedení nové 
technologické linky na úpravu vody do zku-
šebního provozu, jak již bylo výše uvedeno.

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Zkušební provoz pomůže vodárenské spo-
lečnosti určit i  požadavky na elektrickou 
energii či na náklady na provoz. Ukončen 
bude dle rozhodnutí příslušného vodo-
právního úřadu nejpozději posledního 
února roku 2020. Rekonstrukce úprav-

ny vody v  Bílém Potoce přijde celkem 
na 204 952 006 korun. Pro Frýdlantskou 
vodárenskou společnost, a.s. stavbu re-
alizovalo sdružení firem VHS stavby a.s. 
a SYNER, s.r.o.

ANEB CO VÍTE O VODĚ VY   

Pane řediteli, zažil jste někdy situaci, kdy jste 
neměl vodu? Jak jste ji řešil?
Osobně naštěstí ne. Pracovně bohužel v  roce 2010, 
kdy velká voda způsobila takové poškození vodovodů 
na Frýdlantsku, že některé obce byly bez pitné vody 
z  vodovodu i čtrnáct dní. To na řadu přišly cister-
ny zajištěné krizovým štábem ze státních hmotných 
rezerv. Myslím, že to bylo celkem čtyřicet kusů kon-
tejnerových cisteren, které zavážely zapůjčené auto-
cisterny z jiných vodáren. Voda připravila lidi o vodu. 

Kolik vody obsažené v kávě spotřebujete za jeden 
pracovní den? 
Vypiji tak pět káv denně, to je 5  x  0,1 litru, celkem 
tedy 0,5 litru. Pak by bylo ještě potřeba započíst vodu 
k výrobě kávy. Jak jsme na loňské PF naší společnos-
ti uváděli, na jeden šálek kávy je potřeba 112 litrů, na 
pět šálků úctyhodných 560 litrů. Dohromady 560,5 
litru, to pak je jako celková denní spotřeba pitné vody 
mojí rodiny. 

A CO O NÍ VÍ PAN ŘEDITEL? 

Odborná definice vody zní: čirá, bezbarvá, v silné vrstvě namodralá 
kapalina, bez chuti a zápachu. Její teplota tání je za běžných podmínek 
0 °C, teplota varu 100 °C, při 3,98 °C má největší hustotu (1 000 g/cm). 
Mrznutím se její objem zvětšuje asi o 1/11. 
Ještě odbornější definice vody: „Voda je kapalina bez zápachu, barvy čiré, 
která po náhodném požití nevyvolá okamžitou smrt.“ anonym 
Momentálně žije v oblastech s nedostatkem přirozené vody asi 1,2 miliar-
dy obyvatel. Dalších 1,6 miliardy lidí trpí nedostatkem vody v důsledku nedo-
stačující infrastruktury v dané zemi.
Spotřeba pitné vody na jednoho obyvatele západní Evropy je přibližně 
129 litrů. V suchých zemích Afriky si obyvatelé vystačí asi s 20 litry na 
den, zatímco v USA spotřebuje jeden obyvatel 295 litrů pitné vody denně.
Při výrobě jednoho auta se spotřebuje přibližně 20 000 litrů vody, na 
výrobu jednoho kilogramu oceli je potřebných 18 litrů vody, na jeden 
list papíru asi 3 litry.

Člověk bez vody vydrží tři dny.

Při pětiminutovém sprchování spotřebujeme stejné množství vody 
jako obyvatel slumu v rozvojové zemi za celý den.

Voda na Marsu? Oproti Zemi nemá planeta Mars výskyt vody ve všech 
třech skupenstvích.

Věděli jste například, že...
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Na soutěžní otázku „Které zdroje vody rekonstruovaná úpravna v Bílém Potoce využívá?“ v minulém čísle odpovědělo 
správně celkem patnáct našich zákazníků, další jedna odpověď byla špatná. Správná odpověď byla  
za b) - Úpravna vody v Bílém Potoce využívá vodu ze Smědé a Hájeného potoka.
Tři výherci vylosovaní ze správných odpovědí:
 • Dagmar Lásková, Nové město pod Smrkem
 • Michaela Jakubová, Frýdlant
 • Ondřej Svoboda, Frýdlant
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