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OCENĚNÍ PRO PROJEKT 
REKONSTRUKCE 
ÚPRAVNY VODY

01 zima 2021

CENA VODY ZA ROK 2022  
VZROSTE POUZE V JEDNOTKÁCH PROCENT
Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., schválila na svém jednání 16. prosince 2021 cenu vody 
(vodné a stočné) pro rok 2022. 

CENA VODY BUDE OD 1. 1. 2022 NÁSLEDUJÍCÍ (DPH 10 %): Kč/m3 bez DPH Kč/m3 s 10% DPH

Dodávka pitné vody (vodné)  58,33  64,16

Odvádění a čištění odpadních vod (stočné)  67,33  74,06

Vodné a  stočné zdraží pro zákazníky Frýdlantské vodárenské 
společnosti, a.s. od 1. ledna 2022 dohromady o  9  %. „Největší 
podíl na zvýšení ceny vody má jednoznačně obrovský růst ceny 

elektrické energie. V příštím roce bude o 187 % vyšší než letos, a to 
už se musí někde projevit,“ říká ředitel Frýdlantské vodárenské 
společnosti, a.s. Ing. Petr Olyšar.

Více se dočtete na straně 2
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V průběhu roku 2021 získal projekt Rekon-
strukce úpravny vody Bílý Potok ocenění 
v  rámci soutěže Vodohospodářská stavba 
roku 2020.
Soutěž tradičně pořádá Svaz vodního hospodářství ČR 
a  Sdružení oboru vodovodů a  kanalizací pod záštitou 
ministra životního prostředí a ministra zemědělství. Do 
soutěže se mohly přihlásit všechny vodohospodářské 
stavby, které v roce 2020 získaly pravomocné kolau-
dační rozhodnutí. Projekt Rekonstrukce úpravny vody 
byl největší investiční akcí společnosti za celou dobu 
existence. Jeho realizace byla podpořena částkou 
126 mil. Kč z  Operačního programu životní prostředí 
a  30 mil. Kč z Fondu ochrany vod Libereckého kraje. 
Součástí projektu byla i kompletní přestavba a navýšení 
akumulace vodojemu Lázně Libverda na současných 
4 000 m3 ; tj. 4 000 000 litrů pitné vody.

Základní údaje o stavbě:
• náklady  205 mil. Kč
• maximální výkon úpravny vody  35 l/s 
• celkový objem akumulace pitné vody   4 650 m3

• celkový počet připojených obyvatel  10 669 
• zahájení rekonstrukce   30. června 2017 
• ukončení zkušebního provozu 
   a kolaudace stavby    12. února 2020
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U pitné vody je nárůst ceny pro rok 2022 tvořen téměř 
výhradně nárůstem cen energií. „Náklady na elektrickou 
energii budou příští rok o čtyři a půl milionu korun vyšší. 
Při rozpočítání na m3 vody jde o  navýšení ceny vody 
o  2,63 korun, přičemž celkové navýšení vodného je 
jen o  tři setiny vyšší, protože se do něj promítají i  jiné 
faktory,“ vysvětluje ředitel FVS.

Také u  odpadní vody hraje zvýšení cen energií pro příští rok významnou 
roli, tvoří zhruba polovinu navýšené částky. „V tomto případě se ale 
přidávají ještě další faktory, jako například nezbytné navýšení mezd 
zaměstnanců, inflace, rostoucí ceny materiálů na opravy nebo nezbytné 
používání nové chemikálie pro srážení fosforu v  čistírně odpadních 
vod ve Frýdlantě, kterou musíme používat, abychom splnili zákonnou 
povinnost,“ vysvětluje ředitel FVS nárůst ceny za stočné.
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„Pokud čísla aplikujeme na průměrnou čtyřčlennou rodinu, tak ta při průměrné spotřebě 144 m3/měsíc zaplatí za vodné měsíčně o 32 korun 
více, což činí 1,10 korun za den. V případě, že rodina platí vodné i stočné, vzroste poplatek měsíčně o 141 korun, což činí 4,75 korun za den,“ 
říká ředitel FVS. 
Na Frýdlantsku platí vodné i stočné pouze obyvatelé Frýdlantu, Hejnic, Nového Města pod Smrkem a Raspenavy. V ostatních obcích 
Frýdlantska, které jsou na Frýdlantskou vodárenskou společnost napojené, platí obyvatelé jen vodné.

Pitná voda – vodné Odpadní voda – stočné

dou obec byla z preventivních důvodů přistavena i cisterna s pitnou 
vodou. Obyvatele jsme vyzvali k omezení odběru pitné vody z vo-
dovodu.“ Frýdlantská vodárenská společnost podala v této záleži-
tosti trestní oznámení na neznámého pachatele. Policie prověřuje 
bezpečnostní kamery v  okolí: „Místo, kde ke krádeži došlo, je ale 
odlehlé, poblíž hranic s Polskem. Bohužel není v našich silách za-
bezpečovat každý sloup s trafostanicí,“ uzavírá Josef Stejskal.

PŘEDVÁNOČNÍ KRÁDEŽ TRAFOSTANICE
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V brzkých ranních hodinách v pátek 17. prosince nám neznámí pachatelé odcizili trafo stanici. Ta zajišťovala 
napájení vrtu Dětřichov, z něhož jsou zásobeny pitnou vodou obce Dětřichov, Kunratice a Heřmanice. 
Zloději svým konáním poškodili i  část sloupu elektrického vedení, způsobené škody vystoupají nejspíš 
ke 300 tisícům korun.

„Obyvatelé poškozených obcí naštěstí nezůstali před Vánoci bez 
vody,“ vysvětluje vedoucí provozu vodovodů a kanalizací FVS Josef 
Stejskal: „Stihli jsme na poslední chvíli zapojit dieselový agregát, 
který trafo dočasně zastoupil. Ale troufám si říci, že šlo o minuty.“ 
V sobotu museli technici energetické společnosti pro jiné trafo do 
Teplic, během instalace ale byla zjištěna chyba na novém zařízení 
a  instalace se proto protáhla do nedělního odpoledne. „Pro kaž-

Instalace nového trafa
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Z ČEHO SE SKLÁDÁ CENA VODY?

VODNÉ + STOČNÉ VODNÉ

Obnova 
infrastruktury,

opravy25,3 % 31,01 Kč 32,7 %20,95 Kč

Provoz, správa, 
energie, nájem

36,6 %23,50 Kč41,9 %

Osobní náklady 11,4 %7,30 Kč15,9 % 22,00 Kč

Stát 19,3 %12,40 Kč16,9 % 22,30 Kč

64,16 Kč138,22 Kč

58,00 Kč

ČINNOST A SPOTŘEBA VODY MĚSTA FRÝDLANTSKA
VODNÉ + STOČNÉ

OBCE FRÝDLANTSKA
VODNÉ

1 litr vody
2022 2021 2022 2021

14 haléřů 13 haléřů 6 haléřů 6 haléřů

jedno spláchnutí WC
10 litrů 1,38 Kč 1,26 Kč 64 haléřů 61 haléřů

jedno mytí v myčce
15 litrů 2,00 Kč 1,90 Kč 96 haléřů 92 haléřů

průměrná denní spotřeba  
jednoho člověka

89 litrů
12,30 Kč 11,25 Kč 5,71 Kč 5,42 Kč

jedna koupel ve vaně
100 litrů 13,82 Kč 12,65 Kč 6,41 Kč 6,15 Kč

jedno domácí mytí auta
320 litrů 44,23 Kč 40,46 Kč 20,53 Kč 19,68

průměrná denní spotřeba 
 čtyřčlenné rodiny

356 litrů
49,21 Kč 45,02 Kč 22,84 Kč 21,89 Kč

napouštění bazénu
20 000 litrů 2 724,60 Kč 2 259,00 Kč 1 283,20 Kč 1 229,80 Kč
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KŘÍŽOVKA05

Termín pro doručení správných odpovědí je do 15. února 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 vylosovaní ze správných odpovědí získají drobnou věcnou 
cenu.

Správné řešení tajenky z podzimního čísla: „Nechovejme se k moři jako k univerzální kanalizaci.“ Jacques Cousteau
Celkem dorazila 29 odpovědí, z toho bylo 25 řešení správných. Z těch byli vylosováni tři výherci: Jaroslava Vondráčková, Raspenava, 
Jan Horváth, Heřmanice a Ilona Knížáková, Nové Město pod Smrkem.
Všem výhercům gratulujeme.


