
Aktuality

Ostrava se stala hlavním městem 
českého vodárenství
Nejvýznamnější vodárenská akce v roce zamířila ten-
tokrát do Ostravy a pořádalo ji Sdružení oboru vodo-
vodů a kanalizací ČR. Generálními partnery akce byli 
vzhledem k místu konání Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a Ostravské vodárny a kanalizace. 
Záštitu nad akcí převzali ministr zemědělství Marian 
Jurečka, moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák a ost-
ravský primátor Tomáš Macura. Z akce jsme přinášeli 
průběžné zpravodajství. Odkaz zde. 

Stát plánuje přepravu obřích dílů 
pro nové bloky Temelína po vodě
Stát začíná připravovat trasy pro možný transport 
nadrozměrných nákladů, ačkoliv konkrétní plány na do-
stavbu nových bloků v jaderných elektrárnách Temelín 
a Dukovany jsou v nedohlednu. Část materiálu a tech-
nologií pro Temelín by se měla do Týna nad Vltavou 
přepravovat po Labi z Hamburku do Mělníka a násled-
ně po Vltavě na jih Čech. Některé celky a technologie 
se povezou po silnici. Odkaz zde. 

ČIŽP letos zkontrolovala 99 
malých vodních elektráren
Inspektoři se zaměřili zejména na dodržování minimál-
ních zůstatkových průtoků ve vodních tocích. „Oproti 
roku 2016, kdy zákon porušilo 18 % kontrolovaných 
elektráren, se tedy situace o něco zlepšila. Podíl 
na tom mají jak pravidelné kontroly, tak lepší kázeň 
provozovatelů elektráren. V neposlední řadě ke zlepše-
ní situace přispělo i příznivější počasí s více srážkami 
než v předchozím roce,“ informoval ředitel ČIŽP Erik 
Geuss. Odkaz zde. 

Stát pošle vodárnám v severních 
Čechách přes 60 milionů korun 
kvůli dolu Turów

Na přípravu projektů, které by zabránily na Frýdlantsku 
nedostatku vody kvůli těžbě hnědého uhlí v Polsku, 
chce ministerstvo zemědělství přispět desítkami milio-
nů korun. Plánovanou dotaci poslalo ministerstvo 
do meziresortního připomínkového řízení. Ačkoliv ještě 
není zcela jasné, kdy a jak rozšiřování začne, vodárny 
myslí na zadní vrátka už teď. Odkaz zde. 

Třeboňští rybáři uspěli 
u Nejvyššího soudu
V první polovině října jsme publikovali text s informa-
cí, že má Rybářství Třeboň vrátit státu šest rybníků, 
které si nárokuje církev. O bývalé církevní rybníky však 
Rybářství Třeboň nepřijde. Alespoň zatím. Českobu-

dějovický krajský soud sice rozhodl, že musí holding 
šest rybníků vrátit státu, ale účinnost rozsudku odložil 
Nejvyšší soud. Odkaz zde. 

Společnost AQUATIS dokončila 
další stupeň dokumentace pro 
Nové Heřminovy

14. listopadu se uskutečnilo další setkání zástupců 
Povodí Odry, AQUATIS a obyvatel Nových Heřminovů 
na Bruntálsku. Dnes jsou Nové Heřminovy chráněny 
před dvacetiletou povodní a s nabízenými kompenzač-
ními opatřeními v souvislosti s výstavbou přehrady je 
obci nabízena ochrana před tisíciletou vodou na levém 
břehu a stoletou vodou na tom pravém. Odkaz zde. 

Petice za záchranu vodního 
zdroje míří do senátu
Iniciativa už předala petiční archy čítající přes deset 
tisíc podpisů předsedovi ústavě-právního výboru horní 
komory parlamentu Miroslavu Antlovi. V nejbližší době 
se těžit štěrkopísek u Moravského Písek nezačne. Vodo-
hospodáři z Hodonína už napadli stanovisko nutné pro 
posuzování vlivu těžby na životní prostředí. Odkaz zde. 

Česká stopa v Peru 
Náměstek životního prostředí Vladimír Mana vystoupil 
na mezinárodní konferenci v peruánské Limě. Prezen-
tace českého zástupce obsahovala poznatky ze zkuše-
ností ČR z krizových situací způsobených povodněmi 
a dalšími přírodními katastrofami, jejichž četnost kvůli 
probíhajícím klimatickým změnám v posledních deseti-
letích stoupá. Odkaz zde. 

Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže přezkoumá vlastnické 
změny ve vodárnách
Úřad vede zjednodušené řízení a schválení transakce 
se předpokládá na přelomu listopadu a prosince. SVS 
vlastní 458 obcí a měst v Ústeckém a Libereckém kraji. 
Od ledna 2019 získá plnou kontrolu nad vodárenskou 
infrastrukturou. Odkaz zde. 

Nový portál předpoví dopady 
sucha
Pro zemědělce svitla naděje v podobě projektu Inter- 
sucho, který bude monitorovat nedostatek vody 
v půdě. Jeho spuštění se předpokládá na jaro příštího 
roku. „Chceme příští jaro představit portál zaměřený 
na prognózu výnosů v České republice. Prezentoval 
by informace dříve, než jsou k dispozici první hlášení 
ze sklizených ploch – tedy v průběhu vegetace, kdy je 
ještě možné udělat příslušná opatření,“ nastínil jeden 
z autorů Miroslav Trnka. Odkaz zde. 

Krajský soud v Brně rozhodl, že 
pronájem infrastruktury Veolii 
na Prostějovsku byl nevýhodný
Podle soudu přišly obce na Prostějovsku o desítky 
milionů korun. Soud vycházel ze dvou znaleckých 
posudků, podle kterých bylo údajně prokázáno, že 
uzavřením smluv vznikla společnosti majetková újma. 
Jeden posudek vyhodnotil také to, že kdyby k prodeji 
a pronájmu části majetku nedošlo, mohly být zisky 
vodáren vyšší až o 80 milionů korun. Odkaz zde. 

SmVaK Ostrava v roce 2018 
do infrastruktury vloží  
750 milionů korun
Nejvýznamnější vodárenská společnost v Moravsko-
slezském kraji proinvestuje v roce 2018 stovky milionů 
korun. Představenstvo také schválilo novou výši vodné-
ho a stočného. Ceny vzrostou o necelá 3 %, ale zůsta-
nou stále pod republikovým průměrem. Odkaz zde. 

SmVaK Ostrava spustily novou 
online aplikaci

Díky nové aplikaci mají lidé ke službám SmVaK Ostrava 
snazší přístup. Jejím prostřednictvím si lidé mohou 
vybrat ze čtyřiceti poskytovaných služeb. Podle gene-
rálního ředitele Anatola Pšeničky je vodárenství kon-
zervativní obor, ale společnost musí zareagovat na dy-
namický rozvoj moderních technologií. Odkaz zde. 

Ze světa 

Michael Phelps vyslancem vodárenské 
společnosti Crystal Lagoons
Nejúspěšnější plavec historie Michael Phelps se stal hlavní 
tváří společnosti, která se inovativními metodami zamě-
řuje na vodohospodářství. Crystal Lagoons dnes realizuje 
po celém světě více než 600 projektů. Nadnárodní společ-
nost sídlí v Miami a zabývá se vývojem moderního koncep-
tu a technologie patentované ve 190 zemích. Odkaz zde. 

Další japonské město předává 
provoz kanalizace a čistíren Veolii
V asijské zemi se jedná o první dlouhodobou koncesní 
smlouvu tohoto druhu. Veolia je v Japonsku aktivní 
patnáct let. Odkaz zde. 

Polská chemická společnost Grupa 
Azoty testovala splavnost Odry
Chemická společnost Grupa Azoty na přelomu října 
a listopadu vyzkoušela po Odře transport 250 tun hno-
jiva. Cílem sedmisetkilometrové plavby bylo prověřit 
splavnost řeky. Samotný transport zajišťovala společ-
nost OT Logistics. Odkaz zde.  

Komentáře 

Oldřich Vlasák pro vodarenstvi.cz: 
Vodohospodářství by pomohla 
centralizace
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR bylo pořada-
telem konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017, 
která se konala 7. a 8. listopadu v Ostravě. Ředitel 
organizace Oldřich Vlasák zastává názor, že je české 
vodárenství příliš sektorově rozděleno. Odkaz zde. 

Jiří Heřman: Desetiletá smlouva 
s Českými Budějovicemi je klíčová
ČEVAK uzavřel nejvýznamnější dohodu za dobu půso-
bení současného generálního ředitele. V rozhovoru pro 
MF DNES popsal novou desetiletou smlouvu s Českými 
Budějovicemi a systém spravování vodovodní sítě 
za dvě miliardy korun. Pro České Budějovice jde o nej-
větší kontrakt v historii. Odkaz zde. 

Martin Bílek: Na co si dát pozor, 
když chcete dotaci z Dešťovky?
Letos vypsaná dotace Dešťovka je stále novinkou. 
Principem systému využití dešťové vody je akumulovat 
ze střech či jiných odvodňovaných ploch vodu do aku-
mulační nádrže. Pokud máte zájem si na hospodaření 
s dešťovou vodou vzít dotaci, pak si detailně prostu-
dujte, na co si dát pozor, když budete o podporu žádat. 
Odkaz zde. 

Výlety k vodě

Úchvatná města u významných 
řek v Polsku

Redakce vyrazila do Toruně a Wroclawi. Obě města si 
v sobě nesou významnou německou stopu, Wroclaw 
na Odře je ale také významným místem dějin českého 
království. V Toruni se můžete procházet podél nejvý-
znamnější a nejdelší polské řeky – Visly. Důležitou roli 
při pobytu ve Wroclawi hraje zase Odra.  
Více informací zde a zde.

Jezera na Ostravsku u polských 
hranic
Redakce se vypravila také z Ostravy podél Odry k pol-
ským hranicím. Cesta vede mezi řekou a rozlehlými 
plochami jezer, která vznikla jako pozůstatky těžby 
štěrku. V současnosti jsou vyhledávaným rekreačním 
místem. Více informací zde.

Perly na Ohři
Na toku severočeské Ohře leží řada působivých měst se 
zachovalou historickou architekturou, jako jsou Žatec, 
Kadaň, Klášterec nebo Ostrov. Redakce navštívila Lou-
ny a obdivovala stále funkční Jiráskovy mlýny u řeky 
pod historickými hradbami města. Více informací zde.

SOVAK ČR

SOVAK ČR k měření jiných druhů 
vod, než je voda pitná

S postupným rozvojem využívání jiných typů vody, než 
je voda pitná, ať již v průmyslu, či domácnostech, vzni-
ká stále častěji potřeba přesného měření. Příkladem 
může být dotační titul SFŽP ČR Dešťovka, který počítá 
s využíváním srážkových vod v domácnostech. Jednou 
z možností výpočtu stočného je měřit buď celkový ob-
jem vypouštěných odpadních vod, nebo pouze nový 
zdroj využívaný zákazníkem. Odkaz zde. 

SOVAK ČR: Novela zákona 
č. 258/2000 Sb. a šestileté 
přechodné období
V červenci roku 2017 došlo ke změně zákona č. 258/2000 
Sb. o ochraně veřejného zdraví novelou zákona č. 
373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Zákon 
byl vydán ve Sbírce zákonů a nabyl účinnosti dne 1. listo-
padu 2017. Do doby zpracování a schválení upraveného 
provozního řádu včetně monitorovacího programu a po-
souzení rizik se při kontrole jakosti vody bude postupovat 
podle stávajících právních předpisů. Odkaz zde. 

VZDĚLÁVÁNÍ

Jihokorejští vodohospodáři se 
inspirovali v Praze
Do Prahy zamířilo 28 členů Rady pro správu životního 
prostředí řeky Se om jin. Tým expertů se sešel v Hrd-
lořezích, kde získával informace o revitalizaci koryta 
Rokytky. Korejská Rada pro správu životního prostředí 
řeky Se om je složena z jedenácti měst a šesti agentur. 
Odkaz zde. 

V Ostravě proběhl 1. ročník 
mezinárodní vědecké konference 
o environmentálním inženýrství
Akci pořádala Hornicko-geologická fakulta VŠB – TU 
Ostrava ve spolupráci s Fakultou stavebního inženýr- 
ství Technické univerzity v Košicích. Konference se ko-
nala u příležitosti 40. výročí existence košické Fakulty 
stavebního inženýrství a pokračuje na základě před-
chozích environmentálně zaměřených akcí pořádaných 
technickými univerzitami a Slovenskou chemickou spo-
lečností. Odkaz zde. 

Vzdělávací a informační portál – vše o nejcennější surovině na jednom místě, Kontakt: Pro obsah, náměty a tipy, tiskové zprávy, fotografie – redakce@vodarenstvi.cz; Pro inzerci a partnerství – inzerce@vodarenstvi.cz

listopad 2017

Vážení čtenáři, 
vstupujeme do adventního období, Vánoce se blíží. Listopad byl jako 
tradičně ve vodárenství velice živým obdobím. Tentokrát v Ostravě 
proběhla každoroční nejvýznamnější odborná akce organizovaná 
SOVAK ČR. O dění v oboru hovořili představitelé vodárenských 
společností, ale také politici, vědci, manažeři nebo zástupci 
neziskového sektoru. Na našem portálu jsme konferenci Provozování 
vodovodů a kanalizací 2017 věnovali odpovídající pozornost.

Listopad je také měsícem, kdy se tradičně v jednotlivých oblastech oznamuje výše 
vodného a stočného pro následující rok. A roztáčí se veřejná a mediální debata, zda 
je voda levná, drahá, nebo je cena odpovídající. Hovoří se o tom, zda by majitelé 
i provozovatelé infrastruktury neměli být vlastněni výhradně obcemi, městy, kraji, či 
dokonce státem, abychom zabránili soukromým subjektům generovat zisk. A nehovoří 
se o tom, že i tento zisk a celé fungování oboru je přísně regulováno, že si ceny firmy 
nestanovují dle své libovůle, ale pouze a jen v rámci platné legislativy. A zapomíná se 
často také na to nejdůležitější – a to je kvalita a spolehlivost služeb pro zákazníka.

Vážení čtenáři. Děkujeme Vám za přízeň v roce 2017. Děkujeme, že náš portál čtete a pevně 
věříme, že vás bude i dále přibývat. Budeme se snažit pro to udělat maximum i v roce 2018 
a náš informační servis stále zlepšovat a zatraktivňovat. Redakce vodarenstvi.cz  
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