
Aktuality

Zabezpečili jste správně 
vodoměry? Na problematiku 
jsme opakovaně upozorňovali 
Vodohospodáři několik týdnů nabádali k zodpovědné-
mu chování obyvatele, aby před příchodem mrazivých 
dnů zabezpečili své vodoměry. Lidé by tato opatření 
neměli podceňovat. Špatné nebo zanedbané zabezpe-
čení a vzniklé škody totiž přidělávají vrásky jak vodo-
hospodářům, tak peněženkám obyvatel. Odkaz zde. 

Olej do kanalizace nepatří 
Ucpávání kanalizačních sítí a souvisejících technologií 
kvůli vyhazování nevhodných látek a předmětů do od-
padu opět přidělává práci vodohospodářům. Zvlášť 
v období Vánoc a oslav konce roku je problematika 
pravidelně nejakutnější. Odkaz zde. 

V Praze se nad Vltavou zřítila lávka 
Začátkem prosince se zranilo několik lidí v pražské 
Troji, se kterými se zřítila lávka nad Vltavou. Město 
po nehodě odvolalo šéfa mostařů a v oblasti zřídila 
přívoz. Trosky musela vytahovat i těžká technika z Hlu-
čína. Odkaz zde. 

Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava dokončily 
likvidaci staré čistírny odpadních 
vod v Karviné 
Původní mechanicko-biologická čistírna byla v provozu 
od roku 1961 a před sedmnácti lety byl v její blízkosti 
vystavěn nový provoz. Letos ji čekala demolice a are-
ál je již vyčištěn. Pro její likvidaci se vodohospodáři 
rozhodli z ekologických, bezpečnostních a také estetic-
kých důvodů. Odkaz zde. 

Na Příbramsku chtějí vyřešit 
problémy s vodou projektem 
za 60 milionů

Ve středočeských Dublovicích jsou obyvatelé stále zá-
vislí na svých studních. Vody v nich je však nedostatek 
a nesplňuje ani požadavky hygieniků. Zastupitelé obce 
rozhodli, že Dublovice připojí k vodárenskému systému 
Sedlčan. Odkaz zde. 

Jaký bude další osud vodárenství 
na Sokolovsku?
V brzké době by mohla vodárenský sektor na Soko-
lovsku převzít čistě regionální společnost. Shodla se 
na tom Sokolovská vodárenská a Vodohospodářské 
sdružení měst a obcí Sokolovska. Společnosti Veolia 
hrozí, že prakticky vypadne ze hry. Odkaz zde.

Odcházející ministr zemědělství 
Jurečka: Veolia může dále 
provozovat vodárny na Zlínsku

Marian Jurečka zastavil řízení, které by mohlo vést 
k odebrání licence na Zlínsku provozní společnosti Mo-
ravská vodárenská, která je dceřinou společností Veo-
lie. Kritici současného modelu provozování neskrývali 
rozčarování. Odkaz zde.

Nejproblematičtější úsek 
protipovodňové ochrany 
ve Svitavách je dokončen
Vodohospodáři potěšili obyvatele Svitav. Zejména 
po velkých deštích maj lidé z neregulovaného koryta 
Svitavy oprávněný strach. Nejpozději v roce 2019 by si 
však měli definitivně oddechnout. Technicky nejnároč-
nější úsek je už dokončen. Odkaz zde.

Čínský investor plánuje u Nových 
Mlýnů postavit lázeňský komplex 

Rozmach čínského kapitálu ve střední Evropě zřejmě 
pocítí i na jižní Moravě. Kraj obdržel od společnosti 
RiseSun plány na proměnu turisticky oblíbené lokality 
u nádrže Nové Mlýny v Pasohlávkách. Investor chce 
do projektu vložit až dvě miliardy korun. Odkaz zde.

Chystá se obří inventura vody 
Vodohospodáři spustí letos velkou akci směřující k zjiš-
tění stavu zásob vody. Začnou v povodí Dyje, které je 
suchem nejpostiženější oblastí v republice. Do roku 
2033 by měla zkoumáním projít všechna povodí. Odkaz 
zde.

Vodárenská a obchodní 
společnost v Jičíně získala 
infrastrukturu za více než 104 
milionů
Valná hromada Vodohospodářské a obchodní spo-
lečnosti v Jičíně se rozhodla pro navýšení základního 
kapitálu. Jedná se o upsání 104 330 kusů nových akcií 
o hodnotě tisíc korun za kus. Jejich splacení proběhne 
formou vložení nepeněžního plnění vodohospodářské-
ho majetku měst a obcí. Odkaz zde. 

Ze světa 

Do boje proti znečišťování 
oceánů plasty se zapojí 200 států 

Program OSN na ochranu životního prostředí pořádal 
v keňském Nairobi plénum, jehož významným bodem 
bylo znečišťování moří plasty. Signatáři se zavázali 
sledovat množství umělých hmot vypouštěných od  
oceánů. Odkaz zde. 

Nejstarší mořský tvor  
má údajně 512 let 
V roce 1504 se sice ze své poslední výpravy vrátil Kryš-
tof Kolumbus, ale zhruba v této době se podle odhadů 
také narodil nejstarší mořský žijící tvor. Podle expertů 
to je Žralok grónský objevený před několika měsíci 
ve vodách Severního Atlantiku. Odkaz zde. 

Část Caracasu je již čtvrt roku 
bez dodávek vody 

Jedny z nejhorších Vánoc za sebou mají někteří Vene-
zuelané. Země se od roku 2014 potýká s hlubokou eko-
nomickou krizí, kterou způsobila politika prezidenta 
Nicolase Madura. „Nemáme vodu, nemáme jídlo ani 
léky, nemáme peníze, nemáme nic,“ bědovala Andrea 
Pachecová z chudého předměstí hlavního města Cara-
casu. Odkaz zde. 

Židé se modlili v Jeruzalémě  
za déšť 
Přes dva tisíce Židů se 28. prosince modlilo u jeru-
zalémské Zdi nářků. K posvátnému místu dorazili 
na apel ministra zemědělství. Jeden z místních dení-
ků komentoval jeho výzvu doporučením, že má mini-
str Ariel bojovat proti suchu praktičtějším způsobem 
s exaktnějším postupem, než jsou modlitba a víra. 
Odkaz zde. 

Komentáře 

Jak je tvořeno vodné a stočné?
Můžete si přečíst komentář objasňující tvorbu vodného 
a stočného v České republice. Jak jsou určovány ceny 
vody v naší zemi? Na čem závisí a kdo je určuje, pří-
padně reguluje? Odkaz zde. 

Jan Kolowrat k plánu výstavby 
vodního díla Pěčín
Hrabě Jan Kolowrat vlastní zhruba čtvrtinu lesů v Or-
lických horách a poskytl rozhovor pro MF DNES, kde 
mimo jiné mluví o plánované výstavbě přehrady Pě-
čín, ale také o tom, proč mizí z krajiny voda.  
Odkaz zde. 

Pro technické zasněžování  
u nás potřebujeme 40 milionů 
kubíků vody
Sledujeme problematiku umělého zasněžování lyžař-
ských areálů. V rozhovoru pro portál aktualne.cz o něm 
mluvil Jiří Flousek z oddělení ochrany přírody Správy 
Krkonošského národního parku. Odkaz zde. 

Richard Brabec: Spotřeba vody 
je v České republice jedna 
z nejnižších v Evropě 

Ministr životního prostředí Richard Brabec naváže 
na svou práci v rezortu z uplynulého období. V čem vidí 
nejnáročnější úkoly a do kterých programů chce minis-
terstvo směřovat své úsilí v nejbližších letech přede-
vším? Odkaz zde.

Výlety k vodě

Zasněžená romantika Víru 
na Vysočině
Redakce vyrazila při přívalech prvního sněhu k Bystřici 
nad Pernštejnem do půvabného okolí vodní nádrže Vír. 
Více o putování kolem přehrady, zajímavostech obce 
Vír a dalších krásných míst podél Svratky se dozvíte 
zde a zde.

Za zimní romantikou k Morávce
Chráněný úsek podhorské řeky Morávky nad Frýdkem-
-Místkem je vhodným místem pro procházku i během 
mrazivých dnů.  Řeka je zaříznuta do hlubokého kaňo-
nu a čistá horská voda překonává mohutné balvany. 
Více se dočtete zde.

Soustava rybníků u Sezimova Ústí

Poblíž malého města u Tábora najdete soustavu rybníků, 
o které se stará Rybářství Třeboň. Cestou po hrázi dojde-
te až ke Kozímu hrádku, kde napsal řadu svých stěžejních 
děl při vynuceném odchodu z Prahy Mistr Jan Hus. Během 
zimy jde o romantickou procházku. Více se dozvíte zde.

SOVAK ČR

SOVAK ČR podporuje záměr 
Ministerstva zemědělství ČR 
na omezení glyfosátu
SOVAK ČR se problematice výskytu a aplikace látek 
spadajících do kategorie přípravků na ochranu rostlin 
dlouhodobě věnuje. Aktivně rovněž působí v koordi-
nační skupině i podskupině na ochranu vod při přípra-
vě Národního akčního plánu ke snížení používání pest-
icidů. Ten stanovil řadu opatření a úkolů pro jednotlivá 
ministerstva a další subjekty. Odkaz zde. 

VZDĚLÁVÁNÍ

Povodí Moravy vydalo letošní 
poslední Zpravodaj o vodě
Magazín se zaměřil především na problematiku proti-
povodňových opatření. Kromě budování staveb s pro-
tipovodňovým účelem se čtenáři dočtou o projektech, 
které probíhají na Baťově kanále. Mohou se také se-
známit s výsledky výlovů rybníků. Odkaz zde. 

Povodí Labe zveřejnilo publikaci 
Vodárenské zdroje východních Čech
Publikace zahrnuje nejdůležitější zdroje v oblasti působ-
nosti Povodí Labe. Součástí jsou také informace o řeše-
ní budoucích vodárenských deficitů plánovanou výstav-
bou nádrže na Zdobnici v Orlických horách. Odkaz zde. 

Vyšlo poslední číslo časopisu 
SOVAK v roce 2017 
Obálka magazínu byla věnovaná společnosti ČEVAK. 
O spolupráci statutárního města České Budějovice s vo-
dárenskou provozní společností se můžete více dozvědět 
v úvodním rozhovoru s náměstkem primátora Petrem 
Podholou. Nechybí tradiční rubrika sledující dění v re-
gionech nebo příspěvek mapující výsledky jednání valné 
hromady a představenstva EurEau ve španělském  
Bilbau. 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, 

vítejte v novém roce! A přečtěte si v newsletteru portálu vodarenstvi.cz, 
co nejdůležitějšího se v oboru dělo v posledním měsíci loňského roku. 
A nebylo toho na českém, ani zahraničním poli málo.

V lednu slavíme rok od okamžiku, kdy jsme spustili vodarenstvi.cz v nové podobě, 
s novým týmem a s pozměněným obsahem. Vážíme si toho, že počet odběratelů 
newsletteru kontinuálně roste, stejně jako čtenost webu. Budeme se snažit, aby pro Vás 
byl obsah, který tvoříme, zajímavý i v dalším období. Budeme naši práci dále zlepšovat 
a inovovat. Oceníme, když nám budete posílat náměty, kterým tématům bychom se měli 
věnovat. I díky Vašim návrhům bude náš portál pestřejší a bude lépe odpovídat tomu,  
co ocení samotní čtenáři – tedy vy.

Na začátku února míříme například do Prahy, kde budeme mapovat dění na desátém 
ročníku konference Financování vodárenské infrastruktury. Ale čeká nás toho v letošním 
roce mnohem víc.

Děkujeme všem partnerům za spolupráci a přízeň v roce 2017. Věříme, že na ni 
navážeme i letos. 

Úspěšný rok 2018! Rredakce vodárenství.cz. 
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