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ÚPRAVNA VODY V BÍLÉM POTOCE  
JE V OSTRÉM PROVOZU

podzim 2020

V ostrém provozu je po celkové rekonstrukci a ročním zkušebním provozu úpravna vody v Bílém Potoce. Má za sebou slavnostní 
otevření, které proběhlo 3. září 2020, o den později se pak úpravna vody otevřela i veřejnosti a nabídla komentované prohlídky. 
Na nezbytnou rekonstrukci úpravny vody za 214 503 206 korun se Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (FVS) podařilo získat 
dotaci více než 126 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí. Částkou 30 milionů korun na ni pak přispěl dotací 
z Fondu ochrany vod i Liberecký kraj. Zbylé peníze na akci získala FVS z úvěru.
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Více podrobností na straně 3
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FRÝDLANTSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOT, a.s. ZÍSKALA 
PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ CZECH STABILITY AWARD AAA
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ZNOVU SE NÁM TADY ROZMOHL TAKOVÝ NEŠVAR... 
Opět se ale nejedná o  sprosté slovíčko, které trápí učitelku Krausovou v  českém filmu Pelíšky podle Šabachovy novely Hovno 
hoří! To jen název knihy nás tak dostává k tématu. Trápí nás totiž nešvar spojený s vlhčeným toaletním papírem... Ten, ani dětské 
vlhčené ubrousky do toalety nepatří! 

Z rukou zástupce společnosti Bisnode Česká republika, 
a.s. pana Františka Šalandy převzal dne 16. října 
2020 ředitel společnosti prestižní certifikát Czech 
Stability Award pro rok 2020 ve stupni hodnocení 
AAA. Tento certifikát uděluje společnost Bisnode 
Česká republika, a.s. společně se sdružením   Czech 
TOP 100. Certifikát byl udělen poté co společnost 
Bisnode Česká republika, a.s. aktualizovala nezávislé 
hodnocení Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. 
pro letošní rok v  návaznosti na uveřejnění účetní 
závěrky a výroční zprávy za minulý rok. Hodnocení ve 
stupni AAA získala společnost opakovaně.  
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Součástí projektu byly vedle prací v  areálu úpravny vody v  Bílém 
Potoce i  práce na akumulačních vodojemech v  Lázních Libverda. 
„Z  původní kapacity 1 500 kubíků vody jsme se obnovou jednoho 
vodojemu a  stavbou dalšího, více než dvojnásobného, dostali na 
celkovou kapacitu 4 000 kubíků upravené vody,“ podotýká ředitel 
FVS. Podle starosty Frýdlantu Dana Ramzera jde o důležitý faktor. 
„Kvůli chystanému prohloubení a rozšíření povrchového dolu Turów 
na polské straně hranice hrozí Frýdlantsku reálně ztráta vody. Jsem 
moc rád, že v  rámci projektu rekonstrukce úpravny vody došlo 
k  trojnásobnému navýšení kapacity zásobníků vody. Znamená to 
totiž, že budeme mít nejen kvalitní vodu, ale  že té vody budeme mít 
navíc dost,“ dodává starosta Frýdlantu.
V posledním půlroce, po který rekonstrukce úpravny probíhala, došlo 
také v  Lázních Libverda k  dostavění druhé půlky nového vodojemu 
a   připojení sanovaného vodojemu k  němu, v   Bílém Potoce pak 
především k  instalaci nové technologie a přechodu na ní. „Rekonstrukce 
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Práce na projektu „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“, 
jehož registrační číslo je  CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001175, 
začaly 30. června 2017. Skončily posledního prosince roku 
2018. „Z  původní úpravny vody zůstaly vlastně jen čtyři holé zdi. 
Všechno ostatní je nové, včetně technologie,“ říká ředitel FVS Ing. 
Petr Olyšar. V areálu úpravny vody v Bílém Potoce pak došlo i  na 
výstavbu nového a objemnějšího akumulačního vodojemu vyrobené 
vody, další novinkou je přípojka úpravny na vedení vysokého napětí 
a  vlastní trafostanice.

ÚPRAVNA VODY V BÍLÉM POTOCE  
JE V OSTRÉM PROVOZU

úpravny vody byla prováděna za plného provozu, při stoprocentním 
výkonu. K  přechodu ze staré technologie na nový systém řízení 
a  úpravy vody a vodojemů došlo až ve chvíli, kdy byla nová technologie 
instalována,“ doplnil Petr Olyšar. 
Rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce byla nutná především proto, 
že nesplňovala technické parametry.  „Při přívalových nebo delších 
deštích nedokázala vyřešit problém se zákalem vody v  Hejnicích, 
Raspenavě a  okolních obcích. Nová technologie to díky účinnějšímu 
filtru zvládá,“ vysvětlil už dříve Petr Olyšar.

Nezbytná byla ale rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce nejen 
kvůli kvalitě vody pro více než 10 tisíc obyvatel Hejnic, Raspenavy 
a   okolních obcí, ale také kvůli přípravě opatření v   souvislosti 
s  chystaným rozšířením a   prohloubením polského povrchového 
hnědouhelného dolu Turów. Opatření, které jsou kvůli nebezpečí úbytku 
vody na Frýdlantsku po rozšíření a  prohloubení dolu Turów připravena, 
už s rekonstruovanou a novou technologií vybavenou úpravnou vody 
v  Bílém Potoce počítají.
Zhotovitelem stavby projektu „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“ 
bylo sdružení firem Syner VHS Vysočina, a.s., u které došlo v průběhu 
realizace akce ke změně názvu na VHS stavby a.s., a  Syner s.r.o.
V  roce 2019, po dokončení rekonstrukce, probíhal v úpravně vody v  Bí-
lém Potoce roční zkušební provoz. Během něj Frýdlantská vodáren-
ská společnost ladila nové technologie a  hledala optimální parametry 
provozu. Na základě vyhodnocení zkušebního provozu získala v únoru 
2020 úpravna vody Bílý Potok povolení k trvalému řádnému provozu. 

Foto R. Petrášek

Projekt „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“, registrační číslo projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001175, byl 
spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí a  z  Fondu ochrany vod 
Libereckého kraje, číslo smlouvy OLP/550/2017.

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Pokračování ze strany 102
ZNOVU SE NÁM TADY ROZMOHL TAKOVÝ NEŠVAR ... 

Nikdy je prosím nesplachujte do kanalizace, patří do odpadkového koše. 
Netkané textilie, které se k výrobě vlhčených ubrousků používají, se totiž v ka-
nalizaci nerozpustí jako klasický toaletní papír. Svou strukturou se častokrát 
zatrhnou o nerovnost v  kanalizačním potrubí a  během několika hodin či dní 
vytvoří pevnou bariéru, která způsobí ucpání kanalizace. Například tlakové ka-
nalizační potrubí patří mezi ty užší, má průměr zhruba jen deset centimetrů. 
Vlhčený toaletní papír ho pak ucpe velmi snadno. Když už neucpe potrubí, vět-
šinou způsobí zadrhnutí čerpadel odpadních vod v nejbližší čerpací stanici. No 
a když nefungují čerpací stanice, tak nečištěné odpadní vody většinou volně 
odtékají do nejbližšího vodního toku. To nás v poslední době trápí nejvíce na 
kanalizaci v Raspenavě, kterou jsme 1. května 2020 převzali do správy.      

POZOR DO KANALIZACE OPRAVDU NELZE HODIT COKOLIV! 
Proto vás prosíme, abyste před vylitím slupek od brambor nebo fritovacího 
oleje do záchodu přemýšleli, zda tam opravdu patří. Zde je rychlý návod, co 
do kanalizace nepatří: 

NEROZLOŽITELNÉ ODPADY: Igelitové sáčky, tkaniny (např. čisticí hadry), 
obaly. Prostě nic, co patří do tříděného a komunálního odpadu, do kanalizace 
nepatří. 

ODPADY Z  KUCHYNĚ: Ani slupky od  brambor, zbytky potravin nebo oleje 
z fritovacích hrnců do záchodu nesplachujte. Ukládejte je do nádob na biolo-
gický odpad. Oleje a tuky se biologickou cestou odstraňují obtížně, tvoří pevné 
zátky v kanalizaci.

VÝROBKY OSOBNÍ HYGIENY: Jednorázové pleny, dámské hygienické potře-
by ani čisticí ubrousky z netkané textilie rozhodně do toalet nepatří. Ale i vato-
vé tyčinky a kosmetické tampony způsobují kanalizaci problémy. Ucpávají čes-
la, obtížně se separují, poškozují čerpadla v přečerpávacích stanicích a ČOV. 

CHEMIKÁLIE: Zbytky chemických čistidel, ředidla, louhy nebo kyseliny je nut-
né ukládat do nádob na nebezpečný odpad, nikoli do kanalizace. Chemikálie 
degradují, až úplně zdevastují mikroflóru v biologickém stupni čističek odpad-
ních vod. Co to znamená? Že bakterie, které se živí tím člověčím, co patří do 
kanalizace, chemikáliemi zahubíte. A to člověčí se pak v čističce nečistí tak, jak 
bychom chtěli. 

Vlhčené dětské ubrousky, pleny, ani slupky od brambor nebo ředidla do toalety nepatří!
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FRÝDLANTSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, a.s. 
HLEDÁ ZAMĚSTNANCE

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Soukupová, tel.: 482 312 122, soukupova@ fvs.cz

Provozní montér vodovodů a kanalizací
Náplň práce:
• výstavba, oprava a údržba vodovodního a kanalizačního řadu a jejich příslušenství
• opravy a stavby vodovodních a kanalizačních přípojek
• řízení komunální techniky

Požadujeme:
• vyučen v oboru instalatér nebo dlouhodobá praxe v oboru 
• řidičské oprávnění skupiny B, C výhodou

Nabízíme:
• 25 dní dovolené 
• stravenky 
• příplatky na penzijní nebo životní pojištění 
• jednosměnný provoz, po zaučení pohotovost
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KŘÍŽOVKA04

Termín pro doručení správných odpovědí je do 10. prosince 2020. 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 věcnou odměnu. 

Správné řešení tajenky z  letního čísla: „Nejlepší vodu najdete na 
poušti.“ Ve stanoveném termínu došlo 42 správných řešení, špatná 
řešení byla jen dvě. Ze správných odpovědí byli vylosováni tito výherci:

 • Roman Haniš, Frýdlant
 • Kateřina Čabanová, Raspenava
 • Libuše Niklová, Dětřichov


