
SVĚTOVÝ DEN VODY 22. BŘEZNA  
01 jaro 2022

Letošním tématem je podzemní voda. Tvoří ji okolo 
20 % dostupných světových zásob sladké vody. Jde 
o  vodu, která se nachází pod zemským povrchem, 
zejména v  pórech mezi částicemi půdy. Podzemní 
vodou je i  voda ve studních, ve vrtech či voda 
vyvěrající z pramenů. 

I přes veškerou snahu mnoha organizací a sdružení 
nemá v současnosti více než miliarda lidí po celém 
světě přístup k  nezávadné pitné vodě. Vzhledem 
k výrazným klimatickým změnám se dá předpokládat, 
že nedostatek zdrojů vody se v  blízké budoucnosti 
stane tématem i  pro ty části světa, kde doposud 
panovalo vodní bohatství. Voda není neomezenou 
surovinou, to, že je potřeba jí šetřit a recyklovat, se 
učí děti odmala. Recyklování vody představuje pro 
lidstvo zásadní výzvu: V  roce 2050 by polovina 
lidstva mohla trpět nedostatkem vody. Více než 80 % 
odpadních vod na světě se vrací do přírody, aniž by 
prošlo čistěním, přitom odpadní vody by se daly brát 
ne jako odpad, ale jako zdroj.

DEN ZEMĚ 20. DUBNA

Když se řekne voda, každý z nás si představí něco jiného: sklenici u oběda, letní koupání, výlet k vodopádům 
nebo večerní sprchu. Při příležitosti Světového dne vody, který připadá na 22. března, se pojďme zamyslet 
nad tím, jak moc je voda cenná.

více než 193 zemí světa. Konají se jarmarky, festivaly, 
pochody, koncerty nebo úklidové práce. Den Země 
se stal největší veřejností organizovanou aktivitou 
v historii planety.

Druhým svátkem, k jehož poselství se připojujeme, 
je celosvětový Den Země, který připadá pravidelně 
na 22. duben. Poprvé byl slaven v  roce 1970 ve 
Spojených státech, v současnosti si ho připomíná 
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Částku 28 milionů a  86 tisíc korun se chystá 
v  roce 2022 investovat do obnovy infrastruktury 
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. Suma 
zahrnuje jak náklady na investiční akce (24 144 807 
Kč), jejichž realizace se chystá v průběhu roku, tak 
na projektovou přípravu akcí (3 941 303 Kč), které 
budou zrealizovány až v následujících letech. 
Jaká investice bude největší? A  jaké projekty se 
dokončí nebo naopak rozjedou? Přečtěte si na 
stranách 2 a 3. 
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Frýdlant, Kodešova ul. — práce na vodovodu v roce 2021
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v obci Bulovka nebo obnovu vodovodu a kanalizace 
v ulici Vaňkova v Novém Městě pod Smrkem. 
V plánu prací a investic má FVS pro rok 2022 kromě 
zmíněných připravovaných investic a  projektových 
příprav ještě další 2 miliony a  600 tisíc korun 
na opravy vodovodů a  kanalizací. Na vynucené 
a havarijní opravy má FVS v rozpočtu pro rok 2022 
částku 2 miliony a 300 tisíc korun, s třemi sty tisíci se 
pak počítá na opravu vodovodu u čp. 5 v Hejnicích.

Plánované investice do obnovy infrastruktury FVS 
vedle částky na reálné práce zahrnují i  částku  
3 miliony a 941 tisíc korun, určenou na projektovou 
přípravu akcí pro následující roky. „Mezi projektovými 
přípravami jsou jednoznačně nejdůležitější přípravy 
obnovy dvou vodních zdrojů. Jednoho v  Hejnicích 
a jednoho na Ferdinandově. U obou se bude pracovat 
na vodním zdroji včetně vodojemu,“ říká ředitel 
FVS. Vodárenská společnost pak také připravuje 
například obnovu vodovodu v  okolí bytových domů 

Největší položkou v  plánu prací a  investic FVS pro rok 2022 je částka 14 milionů a  575 tisíc korun 
vyčleněná na první etapu obnovy vodovodu v  Lázních Libverda. V  letošním roce za ně postavíme 
1 023 m vodovodu a velkou armaturní šachtu. V příštím roce stavba bude pokračovat dalšími 1 204 
m vodovodu. Nákladem 5 milionů a 258 tisíc korun se pak bude dokončovat rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace v ulici Kodešova ve Frýdlantě, kde za tuto částku vybudujeme 326 m vodovodu a 322 m 
kanalizace. Třetí investicí bude dokončení kanalizace na Mírovém náměstí v Novém Městě pod Smrkem, 
které přijde na 4 miliony a 311 tisíc korun. V  roce 2021 jsme na severní a  východní straně náměstí 
vybudovali 205 m vodovodu a 213 m kanalizace. V letošním roce se přesuneme na jižní a západní část, 
kde připravíme 222 m vodovodu a 170 m kanalizace.

LÁZNĚ LIBVERDA,
LÁZEŇSKÁ STEZKA
K.Ú. 679381
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 PD a IČ - Lázně Libverda, Lázeňská stezka - obnova vodovodu

LÁZNĚ LIBVERDA
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            C. SITUAČNÍ VÝKRESY

SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:4000 C.1
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LEGENDA:
STÁVAJÍCÍ SÍŤ

POZEMKY

OCHRANNÁ PÁSMA

OCHRANNÉ PÁSMO LESU - 50 m

HRANICE K.Ú. - KN MAPA

HRANICE POZEMKŮ - KN MAPA

VODOVOD 

OCHRANNÉ PÁSMO TRAFO STANICE - TS
STOŽÁROVÁ EL. ST. DO 52 kV - 7 m OD VNĚJŠÍ HRANY

VODOVOD 
OCHRANNÉ PÁSMO ČEZ DISTRIBUCE
NADZEMNÍ VEDENÍ VN  - 7 m

OCHRANNÉ PÁSMO ČEZ DISTRIBUCE
PODZEMNÍ VEDENÍ VN - 1 m
OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU
STL - 0,5 m

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

NAVRHOVANÁ SÍŤ

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

2. ETAPA 
ROK 2023

1. ETAPA
ROK 2022



2,6 miliardy korun (v roce 2018 to byly 2 miliardy). 
A  tento majetek je nutné obnovovat. V roce 2022 
půjde do obnovy a oprav infrastruktury 28 milionů 
korun (kam peníze směřují jste si mohli přečíst 
v předchozím článku). 

V  posledních několika letech se společnosti 
daří vodohospodářský majetek oproti minulosti 
výrazně obnovovat a  modernizovat. Každoročně 
jde do rekonstrukcí vodovodů a kanalizací více než 
20 milionů korun.
V  současnosti společnost na Frýdlantsku 
provozuje vodohospodářský majetek ve výši 

Majetek Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. je z  velké většiny tvořen vodohospodářskou 
infrastrukturou a souvisejícími stavbami nebo zařízeními. Jedná se o úpravny vody, vodovodní řady, 
čerpací stanice nebo vodojemy v případě dodávky pitné vody. A kanalizační řady, odlehčovací komory, 
čerpací stanice odpadních vod a  čistírny odpadních vod pro odvádění a  předčištění splaškových 
odpadních vod.

VODOVODY A KANALIZACE V MAJETKU NEBO 
PROVOZOVÁNÍ FVS: NAŠE POTŘEBY A PLÁNY
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VODOVODY A KANALIZACE NA FRÝDLANTSKU
MAJETEK SPRAVOVANÝ FVS
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KŘÍŽOVKA04

Termín pro doručení správných odpovědí je do 30. dubna 2022. Vyluštěnou tajenku zasílejte e-mailem na soutez@fvs.cz 
a nezapomeňte připojit své jméno a adresu, jinak budete z losování o ceny vyloučeni. Tři vylosování ze správných odpovědí získají 
drobnou věcnou odměnu.

Tajenka zimního čísla obsahovala citát herečky Audrey Hepburn: „Voda je život a čistá voda znamená zdraví.“ Celkem nám dorazilo 
66 odpovědí, z toho bylo 50 řešení správných. Z těchto byli vylosováni tři výherci: Stanislava Pokorová, Bílý Potok, Zdeňka Soudilová, 
Raspenava, Pavel Šmidrkal, Nové Město pod Smrkem. Všem výhercům gratulujeme.


