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Čistička odpadních vod v Novém Městě pod Smrkem byla uvedena do provozu v květnu roku 
1995. Obsluhují ji dva zaměstnanci – mistr a strojník – a její provoz je jednosměnný včetně sobot, 
nedělí a státních svátků. Jejím provozovatelem je Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. Čistička 
o kapacitě 6 400 EO zpracovává výhradně komunální odpadní vodu z Nového Města pod Smrkem. 
Průměrný měsíční nátok je 27 000 m3. Odtok předčištěných odpadních vod je zaústěn do řeky 
Lomnice. Největším problémem je neohlášené vypouštění fekálních vozů do kanalizace, což 
způsobuje havarijní nátok ČOV, který může narušit biologický stupeň čištění (amoniakální dusík, 
fosfor). Součástí čistírny jsou kalová pole určená k čištění fekálních vozů a čističe kanalizace.

Jak velké budou dopady chystaného rozšíření polského povrchového dolu Turów na zásobování pitnou vodou a likvidaci 
odpadních vod na Frýdlantsku, zkoumala v předchozích měsících skupina odborníků akciové společnosti Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba. Studii, která přináší odpovědi na tuto palčivou otázku, si u nich objednala naše společnost, která je do-
davatelem vody pro tuto oblast. Teď máme výsledky na stole, a to včetně navrhovaných řešení předpokládaných problémů.
Povrchový důl Turów se nyní rozkládá na celkové ploše 45 km². Nově se má rozšířit směrem k českým hranicím (k Hrádku 
nad Nisou a Chrastavě). Polská strana ale zatím nedodala podklady o rozsahu rozšíření a známý není ani údaj, jestli dojde 
také k prohloubení dolu. Obě informace jsou přitom klíčové v otázce vlivu dolu na vody na českém území. Studie proto ne-
přináší jen jeden možný scénář věcí příštích, ale hned dva. Hovoří o nich jako o zatěžovacím stavu I a zatěžovacím stavu II. 
Liší se velikostí postiženého území.
Podrobnosti tohoto složitého problému se dočtete na straně 2 a 3.

CO UDĚLÁ ROZŠÍŘENÍ POLSKÉHO DOLU TURÓW S VODOU
NA FRÝDLANTSKU?

KONTROLY
FVS DOPADLY
NA JEDNIČKU

Koncem října proběhly 
ve FVS kontroly Minis-
terstva zemědělství ČR 
a Ministerstva životního 
prostředí ČR. Jak obě 
kontroly dopadly, se dočtete 
na straně 4. 
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V letošním roce dochází k nárůstu ceny vodného i stočného. 
Jaké je procentuální navýšení vodného a stočného, co nás 
k nutnému zdražení vedlo, ale i zajímavé srovnání cen sou-
sedních vodárenských společností se dočtete na straně 2.

CENY VODY PRO ROK 2016

ČOV Nové Město pod Smrkem

zima 2015



CO UDĚLÁ ROZŠÍŘENÍ POLSKÉHO DOLU TURÓW
S VODOU NA FRÝDLANTSKU? 
Možné dopady zná nová studie

V rámci zatěžovacího stavu I je ve studii 
uvažováno o výpadku zdrojů pitné vody 
v obcích, které jsou v těsné blízkosti 
povrchového dolu, tedy v Dětřichově, 
Kunraticích, Heřmanicích, Višňové 
a v Černousích. V oblasti by podle propo-
čtů za dvacet let chybělo mimo zdrojů in-
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dividuálního zásobování (studny) i 14 litrů 
vody za sekundu pro obyvatele napojené 
na veřejný vodovod. Aby k tomu nedo-
šlo, přichází studie s návrhem nutných 
opatření. Ta čítají: již dnes nezbytnou 
rekonstrukci úpraven vody ve Frýdlantu 
a v Bílém Potoce, doplnění vodojemů 

pro zásobu vody na Údolí a v Libverdě, 
připojení vodovodu Bulovka a Dětřichov 
na úpravnu vody Frýdlant a především 
vybudování centrálního dispečinku, 
který zajistí spolehlivé řízení a provoz 
vodovodu. Dále  obsahuje návrh nutných 
opatření ještě některá opatření na stá-

CENA VODY PITNÉ A VODY ODKANALIZOVANÉ
PRO ROK 2016
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V letošním roce dochází k nárůstu ceny vodného i stočného. Průměrně si tak čtyřčlenná rodina při průměrné spotřebě 
146 m3 připlatí za vodné ročně o 457 korun více, tedy o 39 korun za měsíc více. Vodné i stočné dohromady pak podraží 
o 474 korun za rok, tedy o 40 korun za měsíc. Dozorčí rada FVS, a.s. stanovila s účinností od 1. ledna 2016 cenu vodného 
ve výši 34,80 Kč bez DPH/m3 a cenu stočného ve výši 50,39 Kč bez DPH/m3.

V přesných číslech jde o 8,5% nárůst 
ceny vodného, tj. o 3,13 Kč/m3 včetně 
DPH, a u stočného o 0,2 % nárůst, tj. 
o 0,09 Kč/m3 včetně DPH. Ti, co platí 
vodné i stočné, si tak připlatí o 2,8 % 
více, tj. o 3,22 Kč/m3 více. 

Při kalkulaci ceny na rok 2016 byly 
zohledněny a započítány především 
následující skutečnosti:
• u stočného do kalkulace velmi 
zasáhla nutnost dodržet cenu dle 
finanční analýzy projektu „Frýdlant-
sko – voda pro 3. tisíciletí: dostavba 
kanalizace Frýdlant“, ze které vychá-

zí minimální cena pro stočné a vodné 
v roce 2016;
• snížení míry zisku na vodném 
z 16 % na 12,50 %;
• minimální navýšení míry zisku 
na stočném z 6,25 % na 6,50 %;
• navýšení předpokládaného 
množství fakturované vody pitné 
na 810 000 m3;
• zachování stávajícího množství 
fakturované vody odpadní na hodnotě 
roku 2015, tj. na ve výši 394 000 m3;
• navýšení odpisů v souvislosti s ob-
novou strojního vybavení společnosti;
• udržení nákladů na elektrickou 

energii ve stejném objemu (nižší 
ceny, více kWh);
• nižší cena za rozbory pitných vod;
• nižší cena za likvidaci kalů z provo-
zu čistíren odpadních vod;
• navýšení částky na opravy infra-
strukturního majetku cca o 1,5 mil. 
Kč v oblasti vody pitné;
• navýšení částky na výměnu vodo-
měrů o 500 tis. Kč;
• zvýšení základních tarifních mezd 
v průměru o 1,8 %;
• není zahrnuté navýšení ceny 
z plánu financování obnovy vodovodů 
a kanalizací na Frýdlantsku.  

V následující tabulce je uvedeno porovnání navrhované ceny pro rok 2016 v Kč s 15% DPH/m3  s cenami, které vyhlásili další 
vlastníci vodárenské infrastruktury v Libereckém kraji:

FVS, a.s. SVS, a.s. VHS Turnov

vodné 40,02 49,68 52,00

stočné 57,95 48,32 49,00

celkem 97,97 98,00 102,00

Závěrem lze jednoznačně konstatovat, že v  následujícím roce 2017 cena vody v součtu vodného a stočného překročí „magic-
kou“ hranici 100 Kč za kubík. Hlavními důvody jsou nutnost navýšení prostředků na obnovu vodovodů či kanalizací a navýšení 
poplatků za odběr podzemní vody a vypouštění odpadních vod.



2
3

vajících rozvodných sítích vody. Těmi 
jsou například dostavba vodovodní sítě 
ve Višňové-Sani, ve Višňové-Loučné nebo 
zkapacitnění zásobního řadu ve Višňové-
-Poustce. Odhadované investiční náklady 
jsou v případě zatěžovacího stavu I vy-
čísleny předběžně na 596 milionů korun 
bez DPH.

Významně horší zatěžovací stav II potom 
počítá s rozšířením dopadu důlní čin-
nosti také na území Frýdlantu, Pertoltic, 
Habartic a západní části území obce 
Bulovka-Arnoltice. Pokud by došlo k této 
situaci, znamenalo by to omezení hlav-
ního zdroje vody pro Frýdlant a vodovody 
Bulovka a Dětřichov – úpravny vody 
Frýdlant. Tím by hlavní roli v zásobení 
regionu vodou převzala úpravna vody Bílý 
Potok. Odborníci proto navrhli dvě možné 
varianty dalšího postupu.
Ve variantě A přebere hlavní roli v zá-
sobení regionu pouze úpravna vody 
Bílý Potok a úpravna ve Frýdlantu bude 
vyřazena z provozu. V tomto případě bude 
nezbytná nejen rekonstrukce úpravny 
v Bílém Potoce, ale i výrazné navýšení 
jejího výkonu. Nutná bude i výstavba 
přivaděče pro dopravu surové vody 
pro tuto úpravnu z náhradních zdrojů, 
kterými může být buď přehrada Josefův 
Důl, nebo přehrada Souš. Zdroje úpravny 
vody v Bílém Potoce, kterými jsou Smědá 
a Hájený potok, totiž Frýdlantsku stačit 
nebudou. Návrh opatření uvádí i nut-
nost vystavění přivaděče upravené vody 
z úpravny v Bílém Potoce do Frýdlantu.
Varianta B počítá se zachováním obou 
úpraven vody. Jak v Bílém Potoce, tak 
ve Frýdlantu, nicméně pracuje s před-
pokladem, že kapacita vodních zdrojů 
pro druhou jmenovanou se sníží o 50 %. 
Navrhovaná opatření zahrnují: rekon-
strukci úpravny vody v Bílém Potoce 
a navýšení výkonu (byť nižší než u varian-
ty A), rekonstrukci úpravny vody ve Frý-
dlantu, výstavbu přivaděče do úpravny 
vody Bílý Potok pro dopravu surové vody 
z náhradních zdrojů – z přehrady Josefův 
Důl nebo Souš, výstavbu přivaděče pro 
dopravu upravené vody z Bílého Potoka 
do Frýdlantu. Nutné bude také dopl-
nění řady vodojemů, další opatření pro 
připojení vodovodů Bulovka a Dětřichov 
na Frýdlant, opět vybudování centrálního 
dispečinku a nezbytná budou i další opat-
ření na stávajících rozvodných sítích.

Autoři studie se ve svých doporučeních 
v případě, že dojde k dopadu na větší 
území Frýdlantska (zatěžovací stav II), 
přiklánějí k variantě nerekonstruovat 
úpravnu vody ve Frýdlantu a ušetřené 
peníze investovat do výstavby přivaděče 
z některé vodní nádrže. V tomto případě, 
a jedná-li se o připojení na přehradu Jo-
sefův Důl, jsou celkové náklady vyčísleny 
předběžně na 909 milionů korun bez 
DPH.

Studie se vedle možnosti poklesu hladiny 
spodní vody, který má znamenat ztrátu 
zdrojů pitné vody, věnuje i aspektům 
ovlivňujícím likvidaci odpadních vod. 
V této oblasti navrhují odborníci sys-
tém likvidace odpadních vod čištěním 
a vypouštěním do dostatečného vodního 
toku – tedy řeky Smědé. Vyžádá si to ale 
další investice na kanalizaci pro oblast 
Višňové a odvedení odpadních vod z Dě-
třichova, Kunratic a Heřmanic k likvidaci 
na čistírnu odpadních vod ve Frýdlantu. 
To vše by znamenalo investice za odha-
dem 472 milionů korun bez DPH.

Studie bude v současné době hlavním 
podkladem nejen pro plánování postupu 
a opatření na Frýdlantsku, ale stane se 
i důležitou součástí pro jednání s kraj-
ským úřadem, příslušnými ministerstvy, 
vládou a především polskou stranou. 
„Tato jednání jsou velmi důležitá. Na za-
jištění vody pro Frýdlantsko po rozšíření 
dolu Turów budou potřeba velké finanční 
prostředky, které pomohou zrealizovat 
nezbytná opatření, a ty naše společnost 
nemá. Nemají je ani obce. Zastáváme 
názor, že tyto náklady nesmí zaplatit lidé 
z Frýdlantska. Budeme ve spolupráci 
s městem Frýdlant jako s obcí s roz-
šířenou působností, mikroregionem 
Frýdlantsko i Libereckým krajem po naší 
vládě tvrdě požadovat, aby přijala vládní 
program, ze kterého budou tato opatření 
financována,“ říká ředitel Frýdlantské 
vodárenské společnosti, a.s. Petr Olyšar 
s tím, že bude právě až na vládě, aby 
peníze požadovala a také dokázala získat 
od polské strany.

Martina Petrášková

Frýdlantský výběžek ve studii a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba o možných 
dopadech rozšíření dolu Turów.



Jedná se o Ministerstvo životního 
prostředí ČR a Ministerstvo zeměděl-
ství ČR, které je hlavním regulátorem 
celého odvětví. Frýdlantská vodáren-
ská společnost, a.s. má za poslední 
čtvrtrok takové kontroly za sebou dvě. 
A úspěšně.
Dne 27. října 2015 proběhla v naší 
společnosti kontrola Ministerstva ze-
mědělství ČR. V rámci kontroly nebylo 
shledáno žádné porušení povinností 
vyplývajících ze zákona o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 
Kontrola byla ukončena sepsáním 
protokolu dne 2. listopadu 2015 
a neshledala porušení zákona o vo-

dovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu.
Následně v pátek 20. listopadu 2015 
proběhla další kontrola, tentokrát ze 
strany Ministerstva životního prostře-
dí ČR na provozu čističky odpadních 
vod Frýdlant. Kontrola byla ukončena 
sepsáním obou protokolů dne 25. lis-
topadu 2015, a ani ta nenašla porušení 
vodního zákona a zákona o odpadech.
Úspěchem je i pro další období 
obhajoba certifi kace důvěryhodnosti 
společnosti Bisnode® na nejvyšší 
stupeň AAA, kdy společnost opětovně 
patří do skupiny společností s nejvyšší 
úrovní kredibility v České republice.
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Ze správných odpovědí budou vylosováni opět tři výherci, kteří tentokrát získají osušku
a nástěnný kalendář FVS na rok 2016.

Koncem října proběhly ve FVS kontroly Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Obor vo-
dovodů a kanalizací je z důvodu ochrany spotřebitele a velkého vlivu na životní prostředí silně regulován. Působnost 
v oboru je rozdělena především mezi dvě ministerstva, která provozovatele vodovodů a kanalizací včetně čistíren 
odpadních vod pravidelně kontrolují.

Vážení obyvatelé Frýdlantského výběžku. Jsme rádi, že vás zajímá 
nejen kvalita vody, ale i naší práce. Nasvědčuje tomu i velký zájem 
o náš zpravodaj a závěrečnou křížovku. Děkujeme. Tajenka křížovky 
zněla Voda základ života. Skleněné karafy z českého skla vyhrávají: 
Lucie Belatková z Hejnic, Jan Rodr z Hejnic a Jana Jínová z Višňové.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY PRO ZIMNÍ ČÍSLO:

1) V které obci Frýdlantského výběžku, popřípadě
     v které její části se nachází objekt na obrázku? 

2) K čemu objekt slouží?

KRESBA


