
Aktuality

Na vodovody a kanalizace 
potřebujeme deset miliard, zní 
z malých obcí v Plzeňské kraji
Vodohospodářská infrastruktura v Plzeňském kraji vyža-
duje významné investice. Zejména menší obce by rády 
modernizovaly kanalizace a vodovody. Podle schvále-
ného rozpočtu má do této oblasti na Plzeňsku směřovat 
v tomto roce 70 milionů korun. V případě oprávněných 
požadavků je kraj ochotný částku zvýšit. Odkaz zde.

Praha se těší dlouhodobému 
zlepšování kvality vody v tocích
Magistrát hlavního města Prahy sleduje kvalitu vody 
v pražských tocích kontinuálně od roku 2001. Akredi-
tovaná laboratoř provádí měření celkem na 38 místech. 
Podle magistrátu stojí za pozitivními výsledky syste-
matický boj se zdroji znečištění potoků, mezi které 
nejčastěji patří špatně provedené přípojky splaškové 
kanalizace. Odkaz zde.

Dvůr Králové nad Labem bude 
zřejmě doplácet desítky milionů 
za čištění vody 
Město dluží vlastníkovi čistírny odpadních vod. Infor-
mace byla zveřejněna ve znaleckém posudku, který 
obdržel Krajský soud v Hradci Králové. Radnice chce 
vlastníkovi nabídnout mimosoudní dohodu. Odkaz zde. 

DEZA zmodernizuje čistírnu 
odpadních vod za 200 milionů

Během letoška chce chemická společnost DEZA z Va-
lašského Meziříčí zahájit rekonstrukci biologické čis-
tírny odpadních vod. Již obdržela stanovisko posou-
zení vlivu na životní prostředí. DEZA se zaměřuje 
na zpracování černouhelného dehtu a surového ben-
zolu. Odkaz zde.

Energie AG koupila klatovský 
Vodospol 
Hornorakouská Energie AG vlastní v České republice již 
sedm vodárenských společností a dodává vodu pro 900 
tisíc obyvatel. Vodospol, který dříve patřil Veolii, zajiš-
ťuje dodávky pitné vody pro více než 50 tisíc obyvatel 
na Klatovsku. Odkaz zde.

Na desítkách míst Libereckého 
kraje ohrožují podzemní vodu jedy
V Libereckém kraji se nachází zhruba čtyřicet míst, 
které znamenají ekologické nebezpečí z hlediska 
ohrožení podzemní vody chemickými látkami. Pů-
vodci ekologických zátěží v mnoha případech nejsou 
známí, nebo se k nim jednoduše nehlásí. Pomocnou 
ruku obcím podává kraj. Odkaz zde.

Soudní líčení o provozování 
zlínských vodáren neproběhlo 
ani v lednu 
Soudní řízení, na jehož konci by mělo být jasné, jestli 
společnost Moravská vodárenská provozuje zlínský 
VaK oprávněně, bylo opět odročeno a přesunuto 
na polovinu března. V kauze padla i žaloba na Morav-
skou vodárenskou. Odkaz zde. 

Slezská Harta je na historickém 
maximu

Vodohospodáři z Povodí Odry podrobují přehradu Slez-
ská Harta zatěžkávací zkoušce. Hladina dosahuje 
na úroveň bezpečnostního přelivu. Extrémní tlak 
na hráz ukáže její kondici. Odkaz zde.

Vláda přijala Koncepci vodní 
dopravy 2016–2023. Počítá 
s výstavbou stupně v Děčíně 
Podle kabinetu dojde ke zlepšení splavnosti Labe 
od Ústí nad Labem k hranici s Německem. Koncepce 
je prvním systematickým materiálem pro vodní do-

pravu v České republice. Vláda uvedla, že rozvoj vod-
ní dopravy je veřejným zájmem. Odkaz zde. 

PVS dá v roce 2018 na modernizaci 
vodovodů a kanalizací přes  
2 miliardy korun
Podle pražské radní Jany Plamínkové se jedná o rekord-
ní částku. Metropole plánuje mezi lety 2018 a 2022 
investovat do vodohospodářské infrastruktury 17,72 
miliardy korun. Odkaz zde.

SVS investuje do vodohospodář-
ských staveb na severu Čech  
1,32 miliardy korun 
Severočeská vodárenská společnost připravuje v Ústec- 
kém a Libereckém kraji opět stamilionové projekty. 
Alokovaná částka je mírně vyšší než v roce 2017. V se-
verních Čechách platí lidé 98,96 korun za metr krych-
lový vody, 35 korun z toho míří do obnovy vodárenské 
sítě. Odkaz zde. 

Půl miliardy letos investují 
SmVaK Ostrava
Společnost oznámila, že plánuje pro letošní rok inves- 
tice přesahující půl miliardy korun a chystá opravy 
za více než 200 milionů. Do infrastruktury v Morav-
skoslezském kraji (s výjimkou Ostravy provozované 
společností OVAK) tak bude směřovat téměř tři čtvrtě 
miliardy korun. Odkaz zde. 

Ze světa 

Brazílie skončí s výstavbou 
gigantických hydroelektráren
Brazilská vláda informovala o tom, že již neplánuje 
budovat obří vodní elektrárny. Naopak se chce zamě-
řit na rozvoj fotovoltaických a větrných elektráren. 
Brazilská vláda je v oblasti projektů hydroelektráren 
dlouhodobě terčem kritiky ze strany místní indiánské 
populace a ekologických organizací. Odkaz zde.

Stav přírodních zásobáren 
vody na Blízkém východě klesl 
na historické minimum 
Na Blízkém východě panuje už pět let mimořádné su-
cho. Na konferenci v Tel Avivu zaznělo, že své síly musí 
spojit více zemí v oblasti, která je však rozdělena řadou 
hlubokých náboženských konfliktů. Odkaz zde.

Velvyslanec v JAR Michal Král: 
V Kapském Městě je problém 
zásobování vodou zčásti 
politického charakteru
S Michalem Králem hovořil náš portál o situaci v Kap-
ském Městě, kde dramaticky ubývají zásoby vody. Dále 
jsme zjišťovali, jak v JAR funguje provoz vodárenské 
infrastruktury, případně jak kvalitní vodu nejbohatší 
země černého kontinentu pije.  Odkaz zde. 

SOVAK ČR

Schválení strategie EK v oblasti 
plastů z pohledu SOVAK ČR
Evropská komise schválila balík oběhového hospo-
dářství, který zahrnuje Evropskou strategii pro plasty 
v oběhovém hospodářství a související materiály, mezi 
něž patří Sdělení o provádění oběhového hospodář-
ského balíčku. Z pohledu SOVAK ČR je důležitá ta část 
strategie, kde je v materiálu uvedeno, že regulace 
mikroplastů spadá jak do Směrnice o čištění městských 
odpadních vod, tak do Směrnice o jakosti vody určené 
k lidské spotřebě. Odkaz zde.

Vyšlo nové číslo časopisu SOVAK  
Na obálce letošního prvního čísla časopisu SOVAK je 
zachycena Úpravna vody Klečůvka. V rozhovoru s před-
sedou představenstva společnosti Vodovody a kanali-
zace Zlín Svatoplukem Březíkem se mimo jiné dočtete 
o rekonstrukci úpravny vody v Tlumačově. Nechybí 
reportáž ze semináře Materiálová transformace čistí-
renských kalů. Odkaz zde. 

SOVAK ČR: Vodné a stočné bude 
i v roce 2018 stočné patřit 
k nejnižším výdajovým položkám 
domácností
Průměrná výše plateb za vodné a stočné v České re-
publice bude na úrovni 86–88 korun za kubík vody. 
Meziroční nárůst je nižší, než predikovaná inflace 
2,9 %, a to i přes významný tlak na mzdové náklady. 
V některých lokalitách bude výše vodného a stočného 

stagnovat. Informace zazněly na tiskové konferenci 
SOVAK ČR v Praze. Odkaz zde.

Výlety k vodě

K meandrující Lučině u Havířova
Překvapit může návštěvníky nejmladšího města u nás 
vybudovaného pro horníky přírodní památka jen něko-
lik stovek metrů od jeho centra. Nezregulovaná Lučina 
zde vytváří kouzelné meandry s okolními mokřady, 
tůněmi, slepými rameny nebo lužními lesíky. Více se 
dozvíte zde.

Za zimní romantikou na Šumavu
Redakce vyrazila na zasněženou Šumavu k Vchynic-
ko-tevoskému kanálu, který byl na přelomu 18. a 19. 
století vybudován k dopravě dřeva. Místo je ideální pro 
zimní běžkařskou dovolenou v okolí Kvildy a Modravy. 
Více se dočtete zde.

Soustava rybníků u Oder
Kousek od sjezdu z dálnice D47 směrem na Odry – prv-
ní město na Odře, jak se samo prezentuje – najdete 
v údolí mezi jednotlivými hřebeny Oderských vrchů 
zajímavou soustavu rybníků napájených vodním náho-
nem pocházejícím z 16. století. Lokalita je vyhledáva-
ným místem pro cykloturisty nebo pěší turisty, při pří-
znivých podmínkách se dá v zimě do Oderských vrchů 
vyrazit na běžkách. Více se dozvíte zde.

Vzdělávání

Technickým projektem roku 2017 
je unikátní vodní elektrárna 
z VUT Brno
Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana z Fa-
kulty strojního inženýrství VUT v Brně pod vedením 
profesora Františka Pochylého se může pyšnit Cenou 
inženýrské akademie za vynikající realizovaný tech-
nický projekt. Malé vodní elektrárny mají pro Českou 
republiku významný potenciál. V zemi jich je dosta-
tečné množství a pro rozvoj nepotřebují tak velké 
investice, jako je tomu v případě větších vodních děl. 
Odkaz zde.

Plakát pro Academia Film 
Olomouc vznikal pod vodou
Akvárium plné vody, fotoaparát a dovednost při mani-
pulaci s plastem byly potřeba při vytváření unikátního 
plakátu pro festival Academia Film Olomouc, který 
se uskuteční na konci dubna. Každoročně na něj míří 
tisíce účastníků. Organizátoři 53. ročníku festivalu se 
letos rozhodli pro tématiku závislosti lidstva na oceá-
nech, internetu či alkoholu. Odhalen bude také skrytý 
život žraloků. Odkaz zde.

Rybářská škola láká ke studiu 
V sobotu 27. ledna se konal den otevřených dveří 
na Střední rybářské škole ve Vodňanech. Žáci najdou 
uplatnění v rybářských provozech jako technici, ale 
také v oblasti vodního hospodářství, nebo v organi-
zacích státní správy spojených s ochranou životního 
prostředí. 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
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Vážení čtenáři,

je za námi první měsíc roku 2018, a proto čtěte další vydání newsletteru 
portálu vodarenstvi.cz. Nedělo se toho na začátku roku málo. Ke 
klíčovým tématům patřily ceny vody a připravované investice do 
infrastruktury v roce 2018. 

Ptali jsme se ředitelů nejvýznamnějších společností a organizací, jak byli spokojeni 
s uplynulým rokem, co je čeká v tom novém a co je v oboru trápí nejvíce. A můžeme 
zevšeobecnit: rok 2017 byl úspěšný, dodávky pitné vody, odvádění a čištění té odpadní, 
stejně jako plánované investiční stavby probíhaly až na výjimky podle plánu. Řada 
významných investičních akcí čeká obor i letos. Ale také zaznělo to, že bychom neměli 
podlehnout mediální nebo politické rétorice, co všechno je ve vodárenství špatně. Při 
pohledu za hranice se totiž nemáme za co stydět.

Pečlivě jsme sledovali také dění za hranicemi naší země. Hovořili jsme například 
s naším velvyslancem v JAR o problematice sucha v oblasti Kapského Města, sledovali 
jsme také záměry EU v oblasti legislativy a oběhového hospodářství. 

Nezapomínejte, že i vy můžete přispět svými poznatky a nápady k tomu, co si budou 
moci přečíst návštěvníci portálu vodarenstvi.cz. Na Vaše vstupy se těšíme a budeme 
s nimi pracovat! 
S přáním krásných dnů! Redakce 

Anketa: Ředitelé pro vodarenstvi.cz

Ředitel VaK Beroun Jiří Paul: 
Rok 2017 byl velmi úspěšný, 
problémem je politizování 
oboru
Jiří Paul hodnotí uplynulý rok pozitivně. Společnosti 
se podařilo dosáhnout plánovaného hospodářského 
výsledku a dvě třetiny z něho použije na investice 
do obnovy infrastrukturního majetku. Paul vidí pro-
blém v politizování oboru, cen vodného a stočného 
a zobecňování jednotlivostí na celý obor. Odkaz zde.

OVAK: Prostředky na zlepšení 
stavu infrastruktury pro rok 2018 
přesáhnou 370 milionů korun
V Ostravě bude v roce 2018 do infrastruktury vloženo 
kolem 370 milionů korun a dále budou prohlubovány 
aktivity v oblasti chytrých technologií. Za společnost 
OVAK odpovídala vedoucí oddělení vztahů s veřej-
ností Radka Vanková. Odkaz zde. 

Ředitel FVS Petr Olyšar: 
V extrémním případě můžeme 
přijít o několik vodních zdrojů
Petr Olyšar hodnotí uplynulý rok jako pozitivní. Vo-
dohospodáři splnili plán fakturovaného objemu pitné 
i odpadní vody a spustili největší investiční projekt 

v historii společnosti za 200 milionů korun. Vrásky 
na čele Olyšarovi dělají ztráty v potrubní síti, za kte-
rými stojí absence vodárenského dispečinku v prvních 
dvou třetinách roku, a reálná hrozba v podobě ztráty 
vodních zdrojů kvůli možnému rozšíření hnědouhel-
ného lomu Turów v Polsku. Odkaz zde.

Ředitel SmVaK Ostrava Anatol 
Pšenička: Nebojme se říct, co 
děláme dobře 
Jako náročný, ale zároveň úspěšný, hodnotí loňský rok 
generální ředitel Anatol Pšenička společnosti Severo-
moravské vodovody a kanalizace Ostrava. Nejvýznam-
nější vodárenský subjekt působící v Moravskoslez-
ském kraji v roce 2017 realizoval desítky investičních 
projektů, na které naváže i letos. Podle Pšeničky se 
společnost snaží služby přiblížit zákazníkům, a proto 
spustila online nástroj, díky němuž si zájemci mohou 
objednávat služby z pohodlí domova. Odkaz zde.

Ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč: 
Největší dluh máme v povodí 
horní Opavy
Jiří Pagáč hodnotí uplynulý rok pozitivně. Během něj 
si v povodí připomínali 20 let od katastrofální povod- 
ně v roce 1997 a hodnotili stav protipovodňových 
opatření. Podle Pagáče se musí vodní hospodářství 
připravit na extrémy v podobě sucha, nebo naopak 
povodní. Odkaz zde.
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