
Aktuality

Voda pro výrobu sněhu 
zpoplatněna nebude
Vodohospodáři jsou nespokojeni, ale provozovatelé ski-
areálů mají důvod k radosti. Ministerstvo zemědělství 
nezpoplatní vodu pro výrobu umělého sněhu. Odběry jsou 
z celkového objemu údajně zanedbatelné. Vodohospodáři 
i ekologové se obávají, že výkonnější zasněžovací techni-
ka v budoucnu ublíží vodním živočichům, od zpoplatnění 
si slibovali lepší regulaci sektoru a ochranu přírody. Odkaz 
zde.

Osm miliard obcím
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního 
prostředí ČR představili rámec Národního programu Ži-
votní prostředí na příští tři roky. Počítá se s vyhlášením 
40 dotačních výzev. Jejich prostřednictvím budou uvol-
něny finance ve výši přesahující osm miliard korun. První 
výzvy se rozběhly v dubnu. Podle ředitele Státního fondu 
životního prostředí ČR Petra Valdmana budou podpo-
rovány například projekty domovních čistíren tam, kde 
je to z pohledu místních podmínek vhodné a kde není 
z technických či ekonomických důvodů možné vybudování 
centrální kanalizace a její napojení na obecní čistírnu. 
Odkaz zde.

Odstartovala plošná deratizace 
kanalizací v Moravskoslezském kraji
Přes 3,3 tuny návnad pro potkany rozmisťují deratizéři 
do kanalizačních sítí a související infrastruktury v obcích 
a městech, kde se o provoz stará společnost Severomo-
ravské vodovody a kanalizace Ostrava. Cílem je udržet 
stav potkanů na stabilní úrovni. Jarní deratizace byla 
v Moravskoslezském kraji zahájena v Havířově. Po plošné 
deratizaci může na podzim dojít k takzvané ohniskové de-
ratizaci, která se uplatňuje v problematických lokalitách 
s vyšším výskytem hlodavců. Odkaz zde.

Povodí Odry hlásí dobrý 
technický stav přehrady Slezská 
Harta i po 20 letech provozu 
Vodohospodáři z Povodí Odry jsou spokojeni s průběhem 
manipulace, která probíhala na přehradě Slezská Harta 
od prosince 2017 do února 2018. Při ní byl částečně na-
plněn retenční prostor nádrže. Ten je jinak povoleno plnit 
pouze v případě povodně. Akci musel nejprve schválit 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Cílem bylo při říze-
ném naplnění nádrže ověřit technický stav a bezpečnost 
nádrže. Odkaz zde.

Klesají hladiny podzemních vod 
Mnoho oblastí České republiky znovu trpí suchem. Stavu 
příliš nepomohlo ani několik deštivých dnů. Nepříznivý 
je také stav povrchových vod. Některé řeky jsou pouze 
na pětině obvyklého průtoku v tomto ročním období. 
Odkaz zde.

Přehrada Pěčín dostala od vlády 
červenou 
Pěčínská nádrž měla během sucha posilovat zdroje 
vody v povodí horního a středního Labe pro zajišťování 
zásobování Hradce Králové a okolí. Při povodních by pod-
le předpokladů ochránila zástavbu podél řeky Zdobnice. 
Plány dlouhodobě kritizují starostové a ochranáři, proti 

jsou i místní občané. Z případné realizace nebyli nadšeni 
ani vodohospodáři. Podle nich by byla efektivnějším řeše-
ním údržba existující Východočeské vodárenské soustavy. 
18. dubna vláda přípravy na vybudování přehrady Zdobni-
ce-Pěčín v Orlických horách zastavila. Odkaz zde.

Kompenzace pro zemědělce 
za sucho a mrazy
Vláda pro ovocnáře a lesní školkaře, kteří utrpěli škody 
jarními mrazy v dubnu a květnu 2017, vyhradí z rozpoč-
tu až 208 milionů korun. Zemědělcům, které připravilo 
o část úrody sucho, půjde až o dvě miliardy korun. Minis-
terstvo zemědělství dostalo za úkol navýšit o dalších  
141 milionů korun rozpočet národního dotačního progra-
mu, jehož prostřednictvím financuje preventivní opatření 
proti suchu. Odkaz zde.

Akcionáři SVS odsouhlasili  
nový model vodárenství 
Města a obce na severu Čech budou mít od ledna 2019 
nad vodárenstvím v regionu účinnější kontrolu. Pro vlast-
nický model se servisním prvkem hlasovalo 146 měst 
a obcí ze 157 přítomných, 5 akcionářů bylo proti, 5 mu-
nicipalit se zdrželo hlasování. Podle SVS dojde k vnitřní 
restrukturalizaci. Servisní služby se ze společnosti SčVK 
vyčlení do nového subjektu - Severočeské servisní. V nově 
nastaveném systému tak budou fungovat tři společnosti. 
Na ceně vody se změny nemají projevit. Odkaz zde.

Novoveská úpravna vody projde 
významnou modernizací

Úpravna vody Nová Ves v Ostravě slouží 110 let a v minu-
losti prošla řadou zatěžkávacích zkoušek. V roce 1997 ji 
například postihla ničivá povodeň. V současnosti zásobu-
je několik částí Ostravy a připravuje se její rekonstrukce 
za 500 milionů korun. Podle náměstkyně primátora Kate-
řiny Šebestové bude ještě letos vypsáno výběrové řízení 
na projektanta. Odkaz zde. 

Vranovské přehradě chybí již  
25 milionů kubíků vody
Na několika místech Moravy opět udeřilo sucho. Nejhůře 
z přehrad je na tom Vranov, kde je hladina čtyři metry 
pod úrovní zásobního prostoru. Důvod k radosti nemají 
ani zemědělci. Podle hospodářů hrozí větší ztráty než 
v roce 2017. Na hranici extrémního sucha je také několik 
toků. Nejhorší stav je na Balince na Vysočině. Vodohospo-
dáři tam evidují jen devítiprocentní průtok. Odkaz zde.

Ze světa 

Brusel podpoří zpracování 
odpadu z výroby olivového oleje
Turecká laboratoř Düzen spolupracuje s ankarskou uni-
verzitou na zpracování odpadu z výroby olivového oleje. 
Podle listu Hürriyet na projekt dostane dva milióny eur 
od Evropské unie. „Zbytky z výroby olivového oleje se 

v běžné čistírně odpadních vod obtížně likvidují. Nám se 
podařilo vyvinout technologii pro udržitelné biologické 
hospodářství,“ řekl majitel laboratoře Yahya Laleli.  
Odkaz zde. 

Podle stockholmských vědců 
dokáže vodu od arsenu vyčistit 
zvláštní druh mechu
Odborníci z University of Stockholm informovali o novém 
způsobu čištění vody. Druh mechu Warnstorfia fluitans, 
jenž roste ve švédských mokřadech kontaminovaných 
toxickým arsenem z nedalekých dolů, údajně zvládne 
vodu zbavit arsenu. Bude možné ho využít k vyčištění 
vodních zdrojů v severním Švédsku, do kterých se dostal 
arsen z rudných dolů. Odkaz zde. 

Velkolepé plány Číny na Tibetské 
náhorní plošině
Čína plánuje zvýšit závlahu na Tibetské náhorní plošině. 
Oblast je sice jednou z největších zásobáren sladké vody, 
ale zároveň jednou z nejsušších oblastí Asie. V některých 
částech spadne dokonce méně než deset centimetrů srá-
žek ročně. Metodu umělého deště využívá Čína dlouho-
době a v Tibetu chce zvýšit závlahu na ploše 1,6 milionu 
kilometrů čtverečních. Odkaz zde. 

Komentáře

Ředitel Energo-Pro Pavel Váňa: 
Turecko nastavilo vstřícné podmínky 
pro rozvoj vodní energetiky
Pro skupinu Energo-Pro byl rok 2017 úspěšný. Podnik 
vlastněný Jaromírem Tesařem vydal emisi dluhopisů, 
splatil část starších závazků a pokročil při výstavbě dvou 
vodních elektráren v Turecku. Pro portál euro.cz o pro-
blematice hovořil výkonný ředitel skupiny Pavel Váňa. 
Odkaz zde. 

Bronislav Špičák: Na severu Čech 
máme jednu z nejkvalitnějších 
pitných vod na světě
Denní spotřeba vody na jednoho člověka z Ústeckého 
a Libereckého kraje je přibližně 88 litrů. Češi oproti 
sousedním státům vodou neplýtvají. „Kvalita se ale od-
víjí už od zdroje, a ty se liší. Záleží také na tom, zda je 
zdrojem voda podzemní či povrchová. Povrchová je zadr-
žována v nádržích. Jde o měkkou vodu, která není příliš 
bohatá na minerály. Pokud používáte podzemní zdroje, 
záleží mimo jiné na tom, z jakých hloubek,“ řekl Špičák. 
Odkaz zde.

Miloš Petera: Stoupající počet 
obyvatel se podepsal i na vodo-
hospodářské infrastruktuře
Náměstek středočeské hejtmanky pro oblast životního 
prostředí a zemědělství Miloš Petera poskytl rozhovor 
Českému rozhlasu Region. Redakci vodarenstvi.cz zaujala 
pasáž, ve které hovoří o suchu a vodním hospodářství 
v kraji. „Sucho je problém v České republice a zasahuje 
i do středních Čech. Ne úplně všude, ale jsou místa, která 
jsou už dnes velmi problematická. Když budu konkrétní, 
tak je to hlavně Rakovnicko, Berounsko a Kladensko,“ 
uvedl Petera. Odkaz zde.

Ředitel ČHMÚ Mark Rieder:  
Jsme přesnější než Norové
Pro zprávy o počasí využívají Češi hlavně aplikace Aladin, 
Meteor nebo norský Yr.no. Už za pár dní si však budou 
moci stáhnout novou aplikaci, kterou nechal vytvořit 
Český hydrometeorologický ústav. „Máme přesnější a po-
drobnější informace než Norové. Proč je tedy neposkyt-
nout veřejnosti?“ uvedl nový ředitel meteorologů Mark 
Rieder. Odkaz zde.

SOVAK ČR

SOVAK ČR vydal stanovisko 
k revizi Směrnice o pitné vodě
V únoru byl veřejnosti představen návrh revize Směrnice 
o pitné vodě. Evropská komise reaguje na iniciativu ob-
čanů, kteří chtějí zajistit přístup k hygienicky nezávadné 
pitné vodě zlepšením její kvality a přístupem k ní tam, 
kde je to nejvíce potřeba. Sdružení oboru vodovodů a ka-
nalizací ČR podobné kroky vítá. Odkaz zde. 

SOVAK ČR a nárok na podporu 
a dodržování termínů 
k vykazování POZE
Operátor trhu s elektřinou na svých stránkách  4. dub-
na zveřejnil informaci, že podmínkou výplaty podpory 
je splnění informační povinnosti vůči operátorovi dle 
platné legislativy. K situaci se vyjádřil také SOVAK ČR. 
Odkaz zde. 

Uskutečnila se schůzka SOVAK 
ČR se zástupci Národního úřadu 
pro kybernetickou a informační 
bezpečnost
Z jednání vyplynulo, že do 9. listopadu musí NÚKIB dle 
zákona určit provozovatele základní služby (PZS), přičemž 
toto určení provede ve správním řízení vydáním rozhod-
nutí. Vzhledem k novosti problematiky má NÚKIB zájem 
nejdříve se subjekty potenciálně naplňující kritéria PZS 
uspořádat určovací jednání. Jejich výsledkem bude roz-
hodnutí o určení, či naopak neurčení subjektů jako PZS. 
Odkaz zde. 

Konference Problematika 
provozování vodohospodářské 
infrastruktury 
V první polovině dubna proběhl ve Žďáru nad Sázavou 
III. ročník konference Problematika provozování vodohos-
podářské infrastruktury. Uspořádaly ji SOVAK ČR a spo-
lečnost Medim. Záštitu převzal Svaz měst a obcí České 
republiky. Odkaz zde. 

Ředitel SOVAK ČR Oldřich Vlasák: 
Voda bude jednou nad zlato 
Jak je to s úsporou vody a jejím promítnutím do výdajů 
na bydlení z hlediska vodného a stočného, se Hospo-
dářské noviny zeptaly ředitele SOVAK ČR Oldřicha Vla-
sáka. „Při debatách o ceně vody často vnímám, že se 
pozornost zaměřuje především na cenu za metr krychlový. 
Tato jednotková cena však v sobě neodráží pouze náklady 
spojené se samotnou výrobou pitné vody, ale zahrnuje 
i skutečnost, že kvalitní pitnou vodu máme k dispozici 

v našich domácnostech v prakticky neomezeném množ-
ství 24 hodin denně,“ zdůraznil Vlasák. Odkaz zde. 

Vzdělávání

Vodárenskou věž v Českých 
Budějovicích ovládnou v létě 
atmosféra cestování a vůně moře 

Ve Vodárenské věži v Českých Budějovicích budou k vidě-
ní unikátní snímky, které při plavbách a cyklistických vyjí-
žďkách po Středomoří pořídili organizátoři i účastníci 
výletů. Lidé nebudou ochuzeni o komentované prohlídky. 
Kulturně-vzdělávací program bude probíhat po celou letní 
sezonu. Odkaz zde. 

Česká televize navštívila 
vodohospodáře na Baťově kanále 
Práce vodohospodářů na Baťově kanále zaujala tvůrce 
pořadu Normální úterý, který běží v Týdnu v regionech 
na České televizi. Ti jeden z dílů věnovali pracovnímu 
úterý zaměstnanců Povodí Moravy. Reportáž si můžete 
přehrát zde.

Probíhá Fotosoutěž o nejlepší 
fotografie s vodní tematikou
Co vás napadne, když začnete přemýšlet o vodě? Dokáže-
te to zachytit na fotografii? Evropská agentura pro životní 
prostředí (EEA) vyzývá k zaslání nejpůsobivějších snímků 
do fotografické soutěže s vodní tematikou nazvané Wa-
terPIX. Nejlepší příspěvky obdrží finanční ohodnocení. 
Odkaz zde. 

Výlety k vodě

V Poodří vypuklo jaro
Redakce se na začátku dubna vypravila do CHKO Poodří. 
Kousek na jih od Ostravy začíná několik desítek kilometrů 
dlouhá unikátní oblast meandrující Odry a jejích přítoků, 
rybniční soustavy u Jistebníka, lužních lesů, okolních luk 
a polí a jejich obyvatel. Oblast stojí za návštěvu v každém 
ročním období. Je pokaždé působivá a pokaždé jinak 
krásná. Více se dočtete zde a zde. 

Údolím Střely mezi Manětínem 
a Rabštejnem
Navštívili jsme také sever Plzeňska a prošli údolím řeky 
Střely mezi regionálním centrem Manětínem a Rabštej-
nem nad Střelou. Jde o zapomenutou a opuštěnou krajinu 
bývalých Sudet skrývající řadu přírodních krás, které vy-
tváří údolí Střely, ale také připomínek slavnější minulosti 
v podobě barokních památek v Manětíně a úžasného 
kláštera, zámku a kostela na útesu nad hlubokým údolím 
Střely v Rabštejně. Více se dočtete 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 ještě není podle kalendáře ani ve své polovině a očekávali 
bychom, že příroda bude hrát po tání sněhu na horách všemi barvami 
symbolizujícími začátek nového života. Když se procházíme podél řek 
a drobnějších toků v nížinách, ale i na horách, když jdeme lesem nebo 
po loukách a polích, vidíme, že situace je ve velké části naší země 
diametrálně odlišná. Řada regionů hlásí sucho, které se tentokrát 
hlásí o své slovo dříve, než tomu bylo v mimořádně suchém a teplém 
roce 2015. 

Některé regiony, které spoléhají na povrchové zdroje s dostatečnou kapacitou, mohou 
být klidnější (Moravskoslezský kraj), z jiných oblastí závislých především na podzemních 
a lokálních zdrojích vody, které nebyly kvůli nedostatečné sněhové nadílce doplněny, zní 
již nyní varovnější hlasy. Vodou prý bude potřeba letos šetřit.
Pevně věříme, že dorazí jarní deště s dostatečnou intenzitou a dokážou situaci 
stabilizovat – nejen s ohledem na dostatek kvalitní pitné vody, ale také s ohledem 
na vodu v přírodě nebo v kulturní a zemědělské krajině.

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