
Aktuality

Sucho 2018: Hovořili jsme s čelními 
představiteli nejvýznamnějších 
vodárenských společností 
Tuzemským vodárenstvím opět rezonuje problematika 
sucha. Sněhová nadílka nebyla na většině území příliš 
vydatná, jarní deště vesměs také ne. Řada povrchových 
a podzemních zdrojů se během uplynulého období 
nestihla doplnit na odpovídající úroveň. Oslovili jsme 
proto čelní představitele nejvýznamnějších vodáren-
ských společností. Zajímalo nás, jestli připravují opat-
ření pro zajištění stabilního zásobování pitnou vodou, 
jaký v oblasti jejich působnosti panuje stav v porov-
nání s minulými roky, nebo jaký další vývoj se suchem 
na českém území předpovídají. Odkaz zde, zde, zde, 
zde, zde.

Navštívili jsme prestižní 
mezinárodní Oderské fórum 2018
V Bohumíně se konal další ročník česko-polské akce Ode-
rské fórum 2018. Diskusní platforma byla primárně zamě-
řená na výměnu informací u plánu prodloužení Oderské 
vodní cesty v přeshraničním úseku Kędzierzyn-Koźle - Os-
trava. Letošní ročník proběhl jako součást projektu ODRA 
OK. Zde, zde, zde,  zde. 

SmVaK Ostrava vyzývají 
k obezřetnosti při napouštění bazénů 
a investují na několika místech kraje
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava nabízejí 
odběratelům dovoz vody cisternou k napouštění bazénů. 
Vodohospodáři letos zjednodušili a zpřehlednili cenovou 
politiku služby. Je žádoucí být opatrný při sledování kvali-
ty vody ze studní při napouštění bazénů. V tomto případě 
je vhodné nechat vodu prověřit v laboratoři. Zde, zde, 
zde, zde, zde, zde.  

Průměrný Čech spotřebuje  
89 litrů vody denně
Nejnovější údaje Českého statistického úřadu hovoří 
o tom, že průměrný Čech spotřebuje 89 litrů vody den-
ně. Nejvyšší je spotřeba v Praze, nejnižší na Zlínsku. 
České domácnosti platí od nového roku v průměru 85 
korun za kubík vody. Vodárenské společnosti musí při 
stanovování ceny vodného a stočného respektovat 
regule, přičemž cenovou regulaci určuje ministerstvo 
financí. Zde.

Královehradecká provozní zahájila 
výstavbu Nadregionálního Smart 
krizového centra
V úpravně vody společnosti Vodovody a kanalizace 
Hradec Králové bude několik měsíců vznikat dispe-
čink, který využije moderní smart technologie. Nové 
centrum se stane domovem řídicího střediska, jenž 
dohlédne na běžný provoz vodárenské infrastruktury 
a svoji roli uplatní také pro krizové řízení východo-
české vodárenské infrastruktury v případech extrém-
ních klimatických jevů. Podle Královéhradecké pro-
vozní je budování krizového centra výsledkem dobré 
spolupráce mezi vlastníkem vodárenského majetku 
společností, Vodovodů a kanalizací Hradec Králové, 
a provozovatelem, společností Královéhradecká  
provozní. Zde. 

Vláda schválila 872 milionů 
na další přípravu nádrže Vlachovice
Příprava vodního díla Vlachovice na Zlínsku je o krok 
dále. Stavbu navrhlo Povodí Moravy, které je zároveň 
jejím investorem. Studie také řeší vybudování menších 
vodních ploch, rybníků, tůní, lesních přehrážek, zatravňo-
vacích pásů a dalších krajinotvorných prvků či revitalizaci 
toků. Díky těmto opatřením má být zadržovaná voda 
v Povodí Vláry. Na Zlínsku se jedná o stavbu století. Zde. 

Dálnice D35 povede kolem 
vodních zdrojů
Poblíž zdrojů pitné vody u Vysokého Mýta povede dálnice 
D35. Ředitelství silnic a dálnic ke stavbě dostalo předběž-
ný souhlas všech institucí. Pardubický kraj v dubnu zahájil 
řízení, na jehož konci ŘSD obdrží výjimku ze stavební 
uzávěry. Jižní část dálnice totiž povede mezi obcemi Pekla 
a Cerekvice nad Loučnou, kde jsou zdroje pitné vody. Zde.

Břehy brněnských řek budou 
připraveny na povodně
Promenády kolem vody s galeriemi, kavárnami a stromo-
řadím i jezy sjízdné pro vodáky, které zároveň ochrání při 
povodních. Podle plánu brněnského magistrátu tak budou 
v budoucnu vypadat břehy Svratky i Svitavy. Projekty 
na protipovodňová opatření připraví Povodí Moravy. Cel-
ková modernizace začne u Riviéry. Zde. 

Modernizace Nechranic za  
130 milionů korun
Pátá největší nádrž v České republice, která má nejdelší 
sypanou přehradní hráz ve střední Evropě, projde nejroz-
sáhlejší rekonstrukcí od uvedení do provozu v roce 1968. 
Přehrada získá nové přelivy. Jeden z nich vodohospodáři 
z Povodí Ohře vymění již na podzim. Druhý bude opraven 
do roku 2020.  Zde.

Ski areály byly v zimě při 
odběrech vody disciplinovanější
Česká inspekce životního prostředí zkontrolovala za uply-
nulou sezonu desítky ski areálů. Podle výsledků je patrný 
významný posun v oblasti zjištěných porušení. Prověrky 
byly zaměřeny zejména na dodržování zákonných povin-
ností v souvislosti s odběry povrchových a podzemních 
vod pro účely umělého zasněžování. Zatím byla zahájena 
tři přestupková řízení. Zde.

Některé lodě zřejmě budou napojeny 
na systém sledování pohybu
Určité typy lodí plující po tuzemských vodách mají být 
na některých úsecích povinně vybaveny zařízením pro 
sledování pohybu. Novelu zákona o vnitrozemské plavbě 
schválila vláda. Nyní ji posoudí parlament. S největší 
pravděpodobností bude platit od října. Ministerstvo do-
pravy si od systému sledování pohybu lodí slibuje zejmé-
na zvýšení bezpečnosti. Opatření by mělo také pomoct 
v ochraně životního prostředí a ve zvýšení efektivity pla-
vebního provozu. Zde.

Města a obce na horním toku Opavy 
požadují protipovodňovou ochranu
Zástupci měst a obcí na Opavsku a Bruntálsku absolvovali 
diskuzi v Krnově s vodohospodáři o urychlení budování 
protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy. 

Apel padá na Vládu ČR, Moravskoslezský kraj a Povodí 
Odry. Během jednání se probíralo i aktuální palčivé téma 
- sucho. Podle technického ředitele Povodí Odry Petra 
Březiny vodní dílo Nové Heřminovy naplňuje požadavek 
na celostátní veřejný zájem. Zde.

Turisticky oblíbená vodní elektrárna 
Dlouhé Stráně bude mimo provoz 
Rozsáhlé modernizace čekají v následujících měsících 
přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Napláno-
váno je pět stavebních akcí a vytažení uvízlého jeřábu ze 
dna nádrže. Náklady se pohybují kolem 200 milionů ko-
run. Elektrárna bude dočasně mimo provoz. V roce 2017 ji 
navštívilo téměř sto tisíc turistů. Zde.

Ze světa 

Rusko poslala na vodu první plovoucí 
jadernou elektrárnu na světě
Rusko na začátku května vypustilo na vodu jadernou 
elektrárnu. Nese jméno ruského fyzikálního chemika Mi-
chaila Vasilijeviče Lomonosova. Plovoucí jaderná elektrár-
na nemá vlastní pohon. Na místo určení musí být proto 
tažena. Zde.

Desítky mrtvých při protržení 
přehrady v Keni 
Ve východní Keni se v noci na čtvrtek 10. května protrhla 
jedna z přehrad. Na vině byly předešlé prudké deště. 
Protržená přehrada se nachází ve městě Solai ve východní 
části Keni asi 150 kilometrů severozápadně od metropole 
Nairobi. Voda kompletně vyplavila jednu obec. Zde.

Muž v USA je profesionální 
sommelier kohoutkové vody
Martin Riese je odborníkem na kvalitu pitné vody. Chuť 
odlišných typů vody je schopný popisovat jako sommelier 
víno. „Fascinovalo mě, že tomu říkají kohoutková voda, 
přitom žádná z nich nechutnala stejně. Nedokázal jsem 
pochopit, že všechny ty vody nazývají stejným výrazem,“ 
uvedl Martin Riese, který žije v USA. Zde. 

V Paříži vyzkoušeli vodní taxi
Francouzský jachtař Alain Thebault je hlavní tváří pro-
jektu s vodním vznášejícím se taxi. Podle něj jde o čistý, 
rychlý a ekologický dopravní prostředek, který se dokáže 
vznášet po vodách velkých městských řek. „Myšlenka je 
taková, že lidstvo stvořilo automobilovou dopravu. Pře-
mýšleli jsme, jak snížit zácpy v centrech měst po celém 
světě, a řešením je ježdění po vodě – bez jakéhokoli hlu-
ku, vln či znečištění,“ uvedl pro Reuters Thebault. Zde. 

Komentáře

Rektor České zemědělské univerzity 
Petr Sklenička: Nedostatek vody 
pocítí zejména obce u Prahy
Zásoby podzemní vody v České republice jsou na historic-
kém minimu a aktuální situace se dotýká také metropole. 
Rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička uvedl, 
že bude nutné zpřísnit pravidla pro zastavování území 
a snažit se udržet co nejvíce zeleně v krajině. Podle Skle-

ničky jsou z hlediska pitné vody Vltava a další zdroje jako 
Káraný nebo Želivka dobrou zárukou. Praha dle slov Skle-
ničky nedostatek vody v dohledné době nepocítí. Zde.

Největší rizika na koupalištích 
jsou sinice a fekální znečištění
Teplé počasí vybízí k návštěvě koupališť a rybníků. Pře-
dem je vhodné si ověřit kvalitu vody. Ta totiž může v řadě 
případů způsobit mnoho zdravotních komplikací. Podle 
mluvčí středočeských hygieniků Dany Šalamunové se 
na kvalitě vody nejvíce podepisuje intenzita slunečního 
svitu, větru, počet srážek a její teplota. „Obecně platí, že 
pokud se bude držet počasí, kdy bude hodně slunečního 
svitu a málo dešťů, tak je větší pravděpodobnost, že se 
ve vodě budou tvořit sinice a voda bude méně kvalitní 
ke koupání,“ informovala Dana Šalamunová. Zde.

S nedostatkem vody mohou 
pomoci uhelná jezera
Sucho poutá pozornost k zadržování vody v krajině a k plá-
nům na nové nádrže. Na místech bývalých hnědouhelných 
dolů přitom vznikají rozsáhlá jezera s tak kvalitní vodou, že 
by se po malých úpravách dala pít. Jezera by při správném 
hospodaření vydržela až desítky tisíc let. Popisuje to hydro-
biolog Ivo Přikryl v rozhovoru pro iDNES.cz. Zde. 

SOVAK ČR

Rozhovor s ředitelem SOVAK ČR 
Oldřichem Vlasákem v časopise City
V časopise City: one č. 1/2018 byl zveřejněn rozhovor 
s ředitelem SOVAK ČR Oldřichem Vlasákem. Obsahuje 
například informace o změnách modelu provozování vodo-
hospodářské infrastruktury, kdy Vlasák zdůraznil, že pří-
padné rozhodnutí o změně modelu provozování musí být 
podloženo výhradně odborným podkladem, zda bude obec 
sama schopna zajistit stejnou míru efektivity provozování 
při udržení kvality poskytovaných služeb. Hovořil také 
o Koncepci ochrany před následky sucha, dotačním titulu 
Dešťovka nebo hospodaření se srážkovými vodami. Zde.

SOVAK ČR upozorňuje na stanovisko 
ERÚ k podpoře elektřiny z KVET
SOVAK ČR upozorňuje, že Energetický regulační úřad 
vydal 9. 5. 2018 výkladové stanovisko, které se týká 
podpory elektřiny z KVET vyrobené v období od 1. ledna 
2017 až 31. března 2017 a možnosti zahrnutí provozních 
hodin kogenerační jednoty v tomto období do maximální-
ho počtu provozních hodin zvolených pro kalendářní rok 
2017. Zde. 

Vyšlo nové číslo časopisu SOVAK 
Obálka letošního pátého čísla časopisu SOVAK se zaměři-
la na problematiku ztrát vody v trubní síti, kterou reflek-
tuje i úvodní článek Nikdy nekončící boje se ztrátami vody 
od autorů z Pražských vodovodů a kanalizací Jana Kobra, 
Miroslava Kollera a Jaroslava Loudy. Nechybí tradiční 
rubrika Z regionů nebo reportáž z návštěvy zahraničních 
čistíren. Zde. 

Zásady zpracování osobních údajů 
a jmenování pověřence pro SOVAK ČR
V souvislosti se vstupem v platnost nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) SOVAK ČR 

oznamuje, že spolek Sdružení oboru vodovodů a kanaliza-
cí ČR, jako správce osobních údajů, jmenoval pověřence 
pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 GDPR, 
kterým je společnost 2K Consulting s.r.o. Zde.

Vzdělávání

ČHMÚ zprovoznil dvě mobilní 
aplikace
Aplikace ČHMÚ prezentuje vybrané produkty ústavu pro 
širokou veřejnost, mezi které patří předpověď počasí 
na nejbližší dny, předpověď srážek, výstrahy na nebez-
pečné jevy, během sezóny také předpověď aktivity klíš-
ťat. Umožňuje také zobrazení předpovědí pro uživatelem 
nastavené lokality. Aplikace ČHMÚ+ prezentuje další 
produkty ČHMÚ pro odbornou veřejnost. Ty zahrnují in-
formace ve stanicích, předpovědní mapy modelu Aladin, 
hydrologické informace, riziko přívalové povodně a infor-
mace o kvalitě ovzduší. Zde.

Světlo světa spatřil nový portál 
pro příznivce cestování 
Na začátku května byl spuštěn portál pro cestovatele 
s mottem Odkud kam a co tam. Tripy.cz nabízí tipy na tu-
ristické výlety, putování přírodou i pro zahraniční dovole-
nou. V červnu se vydání dočká první tištěné číslo, které je 
zaměřeno na téma Kam k vodě. Zde. 

Hranická propast bude mít 
informační centrum
Radnice v Hranicích na Moravě jej otevře v opuštěné 
nádražní budově v Teplicích nad Bečvou, které jsou 
výchozím místem k výletu k propasti. Díky infocentru 
bude návštěvníkům představena propast i na modelu, 
fotografiích velkého formátu či ve filmu. Cílem bylo 
také oživit chátrající kulturní památku, ve které se 
infocentrum nachází. Hranická propast je nejhlubší pro-
past v České republice a nejhlubší sladkovodní jeskyně 
na světě. Zde. 

Výlety k vodě

Krajinou studánek v Chřibech
Redakce se v květnu vypravila do Chřibů – nevysokého 
pohoří na hranici Zlínského a Jihomoravského kraje. Ob-
last je typická hlubokými bukovými lesy, v nichž se skrývá 
řada studánek a bystřin. Navštívit je možné také několik 
rozhleden nebo vodní dílo Koryčany, které právě prochází 
rekonstrukcí. Více se dočtete zde, zde a zde. 

Rybniční soustava nad Táborem
Navštívili jsme také Táborsko a vypravili se k soustavě 
rybníků u Radimovic u Tábora a k vodní nádrži Košín, 
z níž je napájena vodní nádrž Jordán v centru Tábora. Více 
se dočtete zde a zde.

Korytem potoka beskydským 
pralesem
Ze Starých Hamrů se dá dojít na beskydský vrchol Čertův 
mlýn a k místní přírodní rezervaci také proti proudu po-
toka Červík. Část cesty pralesem vede přímo kamenitým 
korytem vodního toku. Více se dozvíte 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

květen 2018

Vážení čtenáři,

jaro jakoby letos ani nebylo a zima se změnila v květnu přímo v léto. 
To s sebou nese také skutečnost, že po slabé zimní sněhové nadílce 
nepřišly obvyklé jarní deště a zásoby podzemní vody se leckde 
v naší zemi nedoplnily na požadovanou úroveň. Při putování českou 
krajinou jsme již na začátku května místy viděli vyprahlou přírodu 
jako v průběhu parného léta. Vyprahlost krajiny je podle expertů také 
jednou z příčin kůrovcové kalamity, která zasáhla například Beskydy, 
Oderské vrchy nebo okrajové části Jeseníků.

Budeme čekat, jak si příroda se situací poradí a jak si s ní poradí naši zemědělci. 
Objevují se také první mediální informace o tom, že některé vodárenské společnosti 
vyzývají k šetření vodou a nedovolují například napouštění zahradních bazénů. Čeká nás 
tedy pravděpodobně parné léto.

Vážíme si toho, že nás čtete. Jsme rádi, že vás přibývá a že nám posíláte zajímavé tipy 
na události a témata, která považujete za vhodné zpracovat! Pokračujte v tom!

 Redakce 
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