
Aktuality

ČR plánuje propojit vodárenské 
soustavy za 22,7 miliardy
Česká republika by chtěla proti suchu bojovat také propo-
jením vodárenských soustav. Projektanti navrhli pro každý 
region opatření, aby měl i v době velkého sucha dosta-
tečný přísun vody. V této souvislosti by se mělo nejvíce 
investovat v Jihočeském a Středočeském kraji. Sucho patří 
od extrémně teplého a suchého roku 2015 k nejskloňova-
nějším přírodním problémům v zemi. Odkaz zde.

Praha chce letos koupit 
menšinový podíl v PVK 

 

Pražský magistrát chce ještě v roce 2018 koupit 49 procent 
akcií Pražských vodovodů a kanalizací od Veolie. Cena 
bude podle radního pro majetek Karla Grabeina Procházky 
vycházet ze znaleckých posudků. Spekuluje se o rozmezí 
1,7-2 miliardy korun. Veolia koupila vodárny v 90. letech 
a zaplatila za ně sedm miliard korun. Odkaz zde. 

Společnost VAG Hodonín se 
s odbory dohodla na zvýšení mezd
Hodonínská armaturka VAG se dohodla s odbory na zvý-
šení platů o deset procent. Zaměstnanci dostanou ve  
dvou etapách přidáno celkem 2 500 korun. VAG je nej-
větší výrobcem vodárenských armatur v České republice. 
Mnoho firem na jižní Moravě podobným protestům před-
cházelo zvýšením platů na konci roku 2017. Odkaz zde. 

Vodohospodářské firmy se 
představily v Chorvatsku
Deset českých společností se v první polovině března pre-
zentovalo na odborném semináři v Záhřebu. Akci zorgani-
zoval Zastupitelský úřad ČR v Chorvatsku v rámci projektů 
ekonomické diplomacie MZV ČR a podílel se na ni také 
SOVAK ČR. Češi najdou na Balkáně uplatnění především 
v oblasti vodního a odpadového hospodářství. Odkaz zde.

Neznámý vandal znečistil 
prameniště vody v Hulíně 

Policie řeší v součinnosti s kroměřížskými vodárnami 
závažný trestný čin. Neznámá osoba nalila do prameniš-
tě vody v Hulíně desítky litrů použitého motorového 
oleje. Na útok se přišlo při rutinní kontrole. Vodárny 

vypsaly za informace vedoucí k dopadení pachatele  
třicetitisícovou pokutu. Odkaz zde.

Laguny z Ostravy se budou 
spalovat na Sokolovsku
Na Sokolovsku rezonuje téma spalování lagun z Os-
travy. Nebezpečný materiál má být zničen v areálu 
Sokolovské uhelné ve Vřesové. Laguny patří k největším 
ekologickým zátěžím u nás a od počátku bylo jejich 
čištění komplikované. Proti je řada starostů v regionu. 
Odkaz zde.

Oslavili jsme Světový den vody
Na řadě míst ČR vodohospodářské společnosti zpřístup-
nily běžně uzavřené objekty a připravily doprovodný 
program pro veřejnost. Tradice byla založena v roce 
1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spoje-
ných národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody. 
V této souvislosti jsme navštívili například tiskovou 
konferenci v Ostravě, kde hovořily špičky moravskoslez-
ského vodárenství. Odkaz zde.

Vláda uvolnila 60 milionů korun 
na ochranu zdrojů na severu Čech
Portál vodarenstvi.cz dlouhodobě sleduje situaci na se-
veru Čech v souvislosti s plánovaným rozšířením těžby 
uhlí v polském dole Turów. Lidé na české straně se bojí 
o vodu. Vláda přislíbila vyvíjet tlak na polskou stranu, 
která zatím nedodala dokumentaci EIA. Například minis-
terstvo zemědělství dá na monitoring stavu podzemních 
vod 30 milionů korun. Odkaz zde.

Do oblasti vodního hospodářství 
letos Lesy ČR investují 300 
milionů 

Státní podnik spravuje především drobnější toky a vodní 
díla. Například na Znojemsku již lesy opravily pět vod-
ních nádrží. V roce 2017 zrekonstruovaly infrastrukturu 
za 200 milionů korun, rok předtím to bylo 120 milionů 
korun. Odkaz zde.

SmVaK Ostrava se připravují 
na výstavbu malých vodních 
elektráren
SmVaK Ostrava v roce 2017 vyrobily v malých vodních 
elektrárnách 4,36 GWh elektrické energie. Vodohospo-
dáři provozují sedm malých vodních elektráren a letos 
začnou budovat další dvě v lokalitách vodojemů Ost-
ravského oblastního vodovodu v Bludovicích a přerušo-
vací komory v Bruzovicích. Podle generálního ředitele 
Anatola Pšeničky má provoz malých vodních elektráren 
ve vybraných provozech ekologický i ekonomický smysl. 
Odkaz zde.

Ze světa 

Sníh zvedal hladiny řek 
v Chorvatsku 

Chorvatsko v neděli 18. března vyhlásilo stav ohrožení. 
Voda z řeky Liky se v oblasti Kosinj vylila z břehů. Zvláš-
tě obyvatelé chorvatské Dalmácie mají v paměti ničivý 
cyklón Gracija, který se prohnal v září Zadarem. Škody 
šly do miliard. V návaznosti na loňské záplavy věnoval 
Jihomoravský kraj oblasti 50 000 eur. Odkaz zde. 

Dvacetikilometrová ropná skvrna 
u rakouského Lince
Hasiči zasahovali poblíž rakouského Lince, kde se vy-
tvořila ropná skvrna na hladině Dunaje. Média dostala 
informace, že by se zdroj znečištění mohl nacházet v ele- 
ktrárně Ottensheim. Případ šetří policie. Odkaz zde. 

Němečtí sourozenci přišli 
s nápadem, jak ušetřit  
miliardy litrů vody 
O tom, že cesta autem v dešti nemusí být pro děti 
utrpení, se přesvědčili v Německu. Automobilka Ford 
díky tomu rozvíjí ekologický nápad na plnění nádržky 
na kapalinu do ostřikovačů dešťovou vodou. Mohly by 
se ušetřit miliardy litrů této náplně ročně. Za myšlenkou 
stojí sourozenci Krohnovi ze západoněmeckého města 
Jülich. Odkaz zde. 

Komentáře

Situace v Kapském Městě 
pohledem Češky žijící v JAR 

Portál vodarenstvi.cz monitoruje také dění ve světě. 
Jihoafrickou republiku sužuje extrémní sucho, nejhůře je 
na tom v tomto ohledu Kapské Město. Podle českého 
velvyslance v zemi Michala Krále je problém se zásobo-
váním vodou zčásti politického charakteru. Jak vypadá 
ve městě situace z pohledu Petry Nevečeřelové, která 
v zemi žije? Odkaz zde. 

Jiří Wanner k pozměňovacímu 
návrhu novely vodního zákona 
Poslanec z hnutí ANO Jan Schiller chce prosadit zákaz 
likvidace průmyslových odpadních vod v komunálních 
čistírnách odpadních vod. Řada producentů těchto vod 

totiž není napojena na kanalizaci a je odkázána na vy-
vážení odpadních vod k dalšímu zpracování v čistírnách. 
Jak vidí situaci Jiří Wanner, který působí v Ústavu tech-
nologie vody a prostředí VŠCHT Praha a je členem Rady 
Evropské asociace pro vodu EWA? Odkaz zde. 

Zdeněk Zídek: Stavba dalších 
vodních děl bude nezbytná 
Naplní tání zásoby podzemních vod a zmírní následky 
dlouhodobého sucha? „V loňském roce už bylo usychání 
stromů místy patrné i na Šumavě. Tam by letošní zima 
mohla pomoci. V nížinách to ale problém nevyřeší,“ va-
ruje odborník. Rozhovor s ředitelem závodu Horní Vltava 
Zdeňkem Zídkem najdete zde. 

SOVAK ČR

SOVAK ČR nabízí studijní 
program Provozovatel  
vodovodů a kanalizací 

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR bude již podru-
hé otevírat studijní program Provozovatel vodovodů a ka-
nalizací. Ten poskytuje ucelené odborné vzdělání na stře-
doškolské úrovni v oblasti provozování vodovodů 
a kanalizací. Absolventi tím splní kvalifikační požadavky 
podle zákona o vodovodech a kanalizacích. Výuka je při-
pravena ve spolupráci s Vyšší odbornou školou stavební 
a Střední školou stavební ve Vysokém Mýtě. Odkaz zde. 

Vyšlo nové číslo časopisu SOVAK 
Obálka třetího letošního čísla časopisu SOVAK se věnuje 
Čistírně odpadních vod Klatovy, na kterou se koncentru-
je také úvodní text. V magazínu jsou zmíněny informace 
o možnosti zasílání připomínek k revizi Směrnice o pitné 
vodě. Zahraničním zkušenostem v oblasti zásobování 
severovýchodu Bádenska-Wűrtemberska pitnou vodou 
a problematice mikroplastů v odpadních vodách se vě-
nuje text Miroslava Kose. Odkaz zde. 

SOVAK ČR: Péče o zdroje pitné vody 
je nejvyšším veřejným zájmem 

V současnosti se například aktualizují Plány rozvoje 
vodovodů a kanalizací v jednotlivých krajích. SOVAK ČR 
apeluje na to, aby kraje k těmto dokumentům přistupo-
valy zodpovědně a vyčlenily ve svých rozvojových plá-
nech dostatek prostředků k investicím do vodohospo-
dářských sítí. Sdružení také vidí nedostatky v nedosta- 
tečném zadržování vody v krajině. Odkaz zde. 

Vzdělávání

Program Strom života ve finále 
prestižní soutěže 
Hru vyvinula společnost SmVaK Ostrava ve spolupráci 
s experty na inovativní formy vzdělávání ze spolku 
EduLudus. Ze sta přihlášených projektů se dostala mezi 
finálovou dvanáctku prestižní soutěže Eduína 2017 
(www.eduina.cz), jejímž cílem je upozorňovat na inova-
tivní projekty v českém vzdělávání. Program odstartoval 
na jaře roku 2016 a zapojilo se do něj prozatím 1 500 
dětí v moravskoslezském regionu. Odkaz zde. 

Viděli jste Fokus Václava Moravce? 
Jak s vodou zacházíme a jak si jí vážíme? Moderátor 
Václav Moravec se v březnu mimo jiné zaměřil na svět 
vody. Pozvání do pořadu přijali dálková plavkyně Yvetta 
Hlaváčová Tulip, oceánolog Zdeněk Kukal, klimatolog 
Alexander Ač či egyptolog Miroslav Bárta. Záznam si 
můžete přehrát zde. 

Vodarenstvi.cz na mezinárodní 
konferenci Voda Zlín 2018
V polovině března jsme zamířili do Zlína na tradiční me-
zinárodní konferenci. Šlo o 22. ročník akce, která sezna-
muje s novinkami, poznatky a zkušenostmi z vodního 
hospodářství. Součástí programu je prezentace předních 
společností z oboru. Ze Zlína jsme přinesli řadu zpráv. 
Odkazy zde, zde, zde, zde, zde, zde. 

Výlety k vodě

Voda s barvou železa  
v Železných horách

Portál se na začátku března vypravil do turisticky neprá-
vem opomíjené oblasti na jihu od Pardubic. Putování 
krajinou bývalého keltského osídlení, meandrující Chru-
dimky, vodních děl Křižanovice a Práčov, přírodní rezer-
vace Peklo a stejnojmenných rybníků, těžby kovů, ale 
i vápence jsme přiblížili zde, zde a zde.

Na jaře na Balkán
Makedonie je skvělým místem nejen pro vodní výlety 
ve všech ročních obdobích. Platí to i pro hlavní město 
Skopje, které prochází dynamickým rozvojem, v němž 
hraje nezastupitelnou úlohu také ikonická národní řeka 
Vardar. Více si přečtete zde.

Krajinou břidlice v Oderských vrších
Poněkud zapomenuté a ve stínu atraktivních Beskyd 
turisticky opomíjené místo jsou Oderské vrchy na pome-
zí Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Určitě stojí 
za návštěvu. Například kvůli památkám na těžbu břid-
lice, kvůli působivým stezkám v okolí toků Odry a Budi-
šovky nebo díky krásné a často liduprázdné podhorské 
krajině. Více si přečtete 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,

Jaro je tady. Je po Velikonocích. A také po oslavách Světového dne vody. 
Těm letos věnovaly vodárenské společnosti a podniky Povodí velkou 
pozornost, připravily pro veřejnost řadu zajímavých akcí a otevřely 
obvykle nepřístupná místa lidem. Zájem veřejnosti i médií byl výrazný.

V souvislosti s táním sněhu, kterého tuto zimu v našich horách příliš nenapadlo, se 
opět řešila problematika sucha, ne/doplnění kapacit podzemních zdrojů, nebo naopak 
povodní. A zmiňovala se vodní díla, která jsou v různých fázích přípravy. Jednak Nové 
Heřminovy na Opavsku, ale také Pěčín v Orlických horách nebo Vlachovice na Zlínsku. 
Povodí Odry připravilo v této souvislosti internetovou stránku, kde o aktuálním dění 
svého záměru informuje (www.prehradanoveherminovy.cz).

Výstavba nádrže na Zdobnici v Orlických horách zůstává sensitivním tématem nejen 
mezi ekology a politickou reprezentací, ale i mezi politiky navzájem. Konsensuálnější 
situace se zdá být u vodního díla Vlachovice na Zlínsku na řece Vláře, s jejímž výstavbou 
souhlasí regionální i celostátní politici, kriticky se prozatím nevyjadřuje ani občanská 
společnost. O dalším vývoji vás budeme informovat na našem portálu.

Vážíme si toho, že nás čtete. Krásné jarní dny! 
 Redakce 

http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/02/boj-proti-suchu-propojeni-vodarenskych-soustav-za-227-miliardy/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/06/prazsky-magistrat-chce-jeste-letos-koupit-mensinovy-podil-pvk/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/03/spolecnost-vag-hodonin-se-s-odbory-dohodla-na-zvyseni-mzdy-zamestnancum/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/08/ceske-vodohospodarske-firmy-se-predstavily-v-chorvatsku/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/03/utok-na-prameniste-pitne-vody-pro-kromerizsko/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/13/kaly-z-ostravskych-lagun-se-budou-spalovat-na-sokolovsku/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/19/generalni-reditel-smvak-ostrava-anatol-psenicka-vazime-si-kvalitnich-zdroju-v-beskydech-a-jesenikach/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/22/stat-uvolnil-60-milionu-na-ochranu-zdroju-na-severu-cech/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/23/lesy-cr-letos-do-vodohospodarstvi-investuji-300-milionu-korun/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/23/smvak-ostrava-pripravuji-vystavbu-malych-vodnich-elektraren/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/20/snezeni-a-vytrvaly-dest-zvedaji-hladiny-rek-v-chorvatsku/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/25/na-dunaji-v-oblasti-rakouskeho-linzu-se-vytvorila-ropna-skvrna-dlouha-dvacet-kilometru/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/28/nemecti-sourozenci-daniela-a-lara-destovka-usetri-miliony-litru-predrazene-vody-do-ostrikovacu/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/09/petra-neveceralova-jak-moc-je-kapske-mesto-na-suchu-situace-pohledem-cesky-ktera-v-jar-zije/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/21/jiri-wanner-pozmenovaci-navrh-novely-vodniho-zakona-muze-ohrozit-tisice-prumyslovych-podniku/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/23/reditel-zavodu-horni-vltava-zdenek-zidek-stavba-dalsich-vodnich-nadrzi-bude-nezbytna/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/02/20/sovak-cr-opet-otevira-studijni-program-provozovatel-vodovodu-a-kanalizaci/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/20/nove-cislo-casopisu-sovak-4/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/22/sovak-cr-pece-o-zdroje-pitne-vody-je-nejvyssim-verejnym-zajmem/
http://www.eduina.cz
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/05/vzdelavaci-program-o-vode-strom-zivota-ve-finale-prestizni-souteze/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/14/fokus-vaclava-moravce-jak-s-vodou-zachazime-a-jak-si-ji-vazime/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/15/voda-zlin-2018-svatopluk-brezik-zminil-vyznamne-investice-vaku-zlin/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/15/voda-zlin-2018-v-ceske-republice-je-na-verejny-vodovod-napojeno-99-milionu-obyvatel/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/15/voda-zlin-2018-problematika-dostupnosti-pitne-vody-v-etiopii/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/16/voda-zlin-2018-vyzvy-pred-upravarenstvim-vody-na-slovensku/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/19/voda-zlin-2018-jak-posilit-vodarenskou-soustavu-na-vychode-cech/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/21/voda-zlin-2018-jak-posilit-vodarenskou-soustavu-na-vychode-cech-2-2/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/10/krizanovicka-prehrada-pod-keltskym-hradistem/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/08/chrudimka-reka-s-barvou-zeleza-v-zeleznych-horach/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/05/cesta-peklem-mezi-dvema-nadrzemi-az-ke-skalam-u-slatinan/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/14/vodarenstvi-cz-v-makedonii-reka-vardar-jako-klicova-soucast-zivota-v-centru-skopje/
http://www.vodarenstvi.cz/2018/03/28/za-uchvatnou-krajinou-bridlice-do-oderskych-vrchu/
http://www.prehradanoveherminovy.cz

