
Aktuality

Poslední miliardy z OPŽP na ČOV 
a kanalizace míří do měst a obcí
Více než stovce obcí pomohou evropské prostředky 
vyřešit problém s čištěním odpadních vod. Ministerstvo 
životního prostředí totiž schválilo dalším 132 vodohos-
podářským projektům dotace na výstavbu a moderniza-
ci čistíren odpadních vod a kanalizací v celkové výši  
4,8 miliardy korun z Operačního programu Životní pro-
středí. Nejdříve pošle 105 nejúspěšnějším projektům 3,8 
miliardy korun. Zbylou miliardu pak uvolní po odsouhla-
sení navýšení rozpočtu Evropskou komisí. Více zde.

Vodní dílo Šance bylo bezpečné 
po celou dobu rekonstrukce
Během rekonstrukce největší beskydské nádrže Šance 
byla její bezpečnost zajištěna zejména snížením obje-
mu vody ve vodním díle na polovinu. Podle vodohospo-
dářů se vytvořil prostor pro zachycení povodní. Moder-
nizace začala v září 2015 a v současnosti práce finišují. 
Po opravách by měla přehrada zvládnout až desetiná-
sobně větší povodeň než před dvaceti lety. Více zde.

Přečerpávací elektrárny ČEZ 
vyrobily v 1. pololetí více 
elektřiny
O 4 % více elektrické energie než v první polovině 
minulého roku vyrobily letos přečerpávací elektrárny 
společnosti ČEZ. Patří mezi ně trojice nejvýznamnějších 
zařízení - Dlouhé Stráně, Dalešice a Štěchovice. V prv-
ním pololetí vyprodukovaly 628,8 milionu kilowattho-
din. Malé vodní elektrárny mají pro Českou republiku 
významný potenciál. V zemi jich je dostatečné množ-
ství a pro rozvoj nepotřebují tak velké investice, jako  
je tomu v případě větších vodních děl. Více zde.

Ochrání Brno před velkou vodou 
poldr v Chrlicích? 
Brněnské městské části Chrlice se nelíbí protipovodňo-
vé plány Brna. Vedení totiž tvrdí, že pokud je magistrát 
uskuteční, čeká lokalitu v případě velké vody řada pro-
blémů. „Máme zájem řešit protipovodňová opatření, 
ale vadí nám zadržování dešťových vod, které přináší 
negativa,“ vysvětlil svůj postoj k protipovodňovým 
plánům starosta Lukáš Fila. Podle primátorova náměst-
ka Martina Andera však chce magistrát tamní domy 
a pozemky ochránit. Více zde. 

Poldr Mělčany stále 
v nedohlednu
V druhé polovině července to bude již dvacet let od ka-
tastrofální povodně v podhůří Orlických hor. Živelná 
pohroma byla zásadním impulsem pro budování proti-
povodňových opatření v povodí říčky Dědiny. Hlavním 
ochranným prvkem proti velké vodě měla být suchá 
nádrž Mělčany, ta je však zatím pouze ve fázi příprav. 
Více zde. 

Menší zájem o dotace v druhém 
kole Dešťovky
Když se vyhlásilo první kolo Dešťovky zaměřené 
na podporu využívání srážkové a odpadní vody v do-
mácnostech a na zahradách, byly peníze rozebrány 

za den. V druhém kole však na to nestačilo ani deset 
měsíců. Z 240 milionů lidé požádali o necelou polovi-
nu, ačkoliv během prvního dne (7. září 2017) dosáhl 
objem žádostí 90,5 milionu korun. Proces se následně 
zasekl. Více zde. 

SmVaK modernizují 
ve Štramberku, do regionu vyjel 
Kohoutkový inspektor

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava inves-
tují devět milionů korun do vodovodu a kanalizace 
ve Štramberku. Akce probíhá v koordinaci se záměrem 
města obnovit asfaltové povrchy. Vodohospo- 
dáři vymění téměř půl kilometru vodovodního řadu 
za zhruba tři a půl milionu korun a opraví více než 380 
metrů kanalizace a související infrastruktury. Znovu 
po roce také vyrazil Kohoutkový inspektor (tentokrát 
na sebe vzal podobu dvou mladých inspektorek) spo-
lečnosti SmVaK Ostrava do obcí a měst v regionu pro-
věřit, jak jsou jednotlivé podniky vstřícné k zákazní-
kům v podávání pitné vody z veřejné vodovodní sítě. 
Během čtvrtého ročníku akce bylo prozatím navštíveno 
70 restaurací, kaváren, hotelů a barů. Více zde a zde.  

Česká limnologická společnost 
je znepokojena z dlouhodobě 
nepříznivého hospodaření s vodou
Podle vědců nereflektují opatření proti suchu českou 
krajinu jako celek. Výsledkem je rozpad lesů, degra-
dace zemědělské půdy a přehřívání měst. Experti 
z České limnologické společnosti upozorňují, že  
republika je také zcela závislá na vodě ze srážek. 
Vědci adresovali otevřený dopis politikům, na pro-
blém chtějí upozornit také širokou veřejnosti. „Jsme 
hluboce znepokojeni dlouhodobě nepříznivým vývo-
jem hospodaření s vodou v naší zemi, která je zcela 
závislá na srážkách,“ stojí například v dopise určeném 
politikům. Více zde.

Vodaři ve východních Čechách 
hledají nové možnosti spolupráce
Východočeské vodárenské společnosti navázaly 
na předchozí spolupráci. Jejich zástupci se setkali 
s primátorem Hradce Králové a starostou Náchodu, 
aby diskutovali o dalších možnostech spolupráce. Vo-
dovody a kanalizace Hradec Králové, Vodovody a ka-
nalizace Chrudim, Vodovody a kanalizace Náchod, 
Vodovody a kanalizace Pardubice, Královéhradecká 
provozní a Vodárenská společnost Chrudim také 
hodnotily dosavadní spolupráci. Konkrétního využití 
pro vodárny napojené na vodárenskou soustavu se 
také dočká vznikající Nadregionální Smart krizové 
centrum v budově hradecké úpravny vody. Řídicí stře-
disko dohlédne na provoz vodárenské infrastruktury. 
Více zde.

Hygienici vyhlásili zákaz koupání 
v Brněnské přehradě
Po deseti letech byl na Brněnské přehradě vyhlášen 
zákaz koupání. Příčinou je extrémní počasí a s ním 
související výskyt sinic. Její kvalita se však zhoršuje 
dlouhodobě. „Na hladině se vytváří takzvaný vodní 
květ. To představuje hromadění vrstvy sinic, se kte-
rými mohou přijít lidé do kontaktu,“ vysvětlil vedoucí 
odboru hygieny obecné a komunální jihomoravské 
hygienické stanice Miroslav Staněk. Vodohospodáři 
z Povodí Moravy čelí kvůli sinicím v přehradě kritice. 
Více zde a zde.

Brněnské vodárny přidávají kvůli 
vedrům do vody chlór
Stoupající teploty mají za následek vyšší množství 
chlóru, který Brněnské vodovody a kanalizace přidá-
vají do pitné vody. Podle mluvčí společnosti Renaty 
Hermanové se v tomto období postupně zvyšuje  
z 0,1 miligramu na litr v zimních měsících na 0,15 
miligramu, které přidávají v létě. Hermanová nevylu-
čuje, že se dávkování v důsledku horkého počasí ještě 
zvýší. Více zde.

Ze světa 

Tragické záplavy v Japonsku, 
o život přišlo nejméně 156 lidí
Na konci první červencové dekády jsme informovali 
o sto obětech záplav v Japonsku. Podle místní vlády 
však jejich počet v následujících dnech stoupl o další 
desítky. Intenzivní deště začaly 6. července. V oblasti 
Hirošimy a dalších těžce zasažených regionech bylo 
bez dodávek pitné vody asi 200 000 lidí, dalších 
3 500 domácností se ocitlo bez elektrické energie. 
Více zde.

V Laosu se protrhla přehrada

Na jihu Laosu se protrhla hráz přehrady, u které stojí 
hydroelektrárna. Voda zatopila šest vesnic a podle 
místní informační agentury přišlo o život několik lidí. 
Stovky jedinců byly pohřešovány. Voda zničila domovy 
téměř sedmi tisícům Laosanů. Více zde.

Podle expertů z oregonské 
univerzity stoupání mořské 
hladiny ohrožuje internetovou síť
Vědci zveřejnili výsledky studie na konferenci v Mon-
trealu. Jestliže se hladina zvedne o 30 centimetrů, 
zaplaví asi 6000 kilometrů optických kabelů a 1000 
hardwarových center. Podzemní kabely však podle  
vědců nejsou na rozdíl od těch podmořských vodotěs-
né, a internetu tak hrozí výpadek. Takový scénář by 
mohl nastat již za patnáct let. Více zde.

Komentáře

Petr Dvořák z ČHMÚ: Moderním 
trendem jsou předpovědi 
na nejbližší hodiny
Moderním trendem v meteorologii jsou předpovědi 
na několik nejbližších hodin, říká mluvčí Petr Dvořák 
z Českého hydrometeorologického ústavu pro MF Dnes. 
Jeho slova potvrzuje déšť, na který upozornila mobilní 
aplikace a který se spustil krátce před rozhovorem. 
„Nedá se na to slepě spoléhat,“ řekl Dvořák v rozho-
voru pro deník, který jsme publikovali v plném znění. 
Více zde.

Martin Pivokoňský: Pitná voda již 
není samozřejmostí
Podle vědce Martina Pivokoňského z Ústavu pro hyd-
rodynamiku Akademie věd ČR je pitná voda ta, která 
splňuje vyhlášku ministerstva zdravotnictví číslo 252 
z roku 2004 nebo ta, která nezpůsobí žádné zdravotní 
problémy, újmu, nebo dokonce smrt. Expert také uvedl, 
že je nezávadná a pitná voda ve světě čím dál menší 
samozřejmostí. Pivokoňský hovořil pro Magazín Leo-
nardo.  Více zde.

Filip Wanner: 10 nejčastějších 
mýtů o českém vodárenství
V kompletní a needitované podobě jsme také publiko-
vali text odborného asistenta Sdružení oboru vodovo-
dů a kanalizací ČR Filipa Wannera – 10 nejčastějších 
mýtů o českém vodárenství. K těm patří podle autora 
například údajně předražená voda, nebo česká voda 
kompletně v rukou zahraničních společností.   
Více zde.

SOVAK ČR

Co zaujalo SOVAK ČR v časopisu 
Moderní obec?
V červencovém čísle časopisu Moderní obec se redak- 
ce mimo jiné zaměřila na aktuální problematiku 
vlastnickou strukturu vodárenských společností a růz-
né varianty, které jsou v České republice přítomné. 
V rubrice Polemika byl dán prostor dvěma předsta-
vitelům samosprávy, Aleně Šídlové, starostce obce 
Spělkov, a Pavlovi Loudovi, starostovi města Nový 
Bydžov, kteří prezentovali svá stanoviska ohledně 
toho, zda má voda v naší zemi patřit do českých ru-
kou. Více zde.

SOVAK ČR pořadatelem 
semináře Elektrické motory pro 
vodohospodářství
Akce proběhne 12. září 2018 na Novotného lávce 
v Praze. Spolupořadatelem je společnost ABB. Před-
nášet budou například manažerka technické pod-
pory a ambasadorka pro úspory elektrické energie 
Naděžda Pavelková, odborník zaměřující se na pro-
blematiku elektrických motorů, frekvenčních měničů 
a jejich vlivu na síť František Berna nebo expert 
v oblasti průmyslové automatizace a komplexního 
řízení strojů a výrobních linek Michal Kuna.  
Více zde. 

Vzdělávání

Vyšel nový Zpravodaj o vodě 
Vodohospodáři z Povodí Moravy zahájili v květnu pla-
vební sezonu na Baťově kanálu, který letos slaví 80 let 
existence a prošel si různými obdobími s často bouřli-
vým vývojem. Kanálu a jeho zajímavostem se věnuje 
nejnovější číslo Zpravodaje o vodě. V mimořádné pří-
loze si také můžete prohlédnout vítězná výtvarná díla 
dětí ze školek a škol v povodí. Více zde.

Konference Provoz vodovodů 
a kanalizací 2018
SOVAK ČR zahájil přípravy konference Provoz vodovo-
dů a kanalizací 2018, která proběhne 6. a 7. listopadu 
2018 v Brně. Tato tradiční odborná konference se 
uskuteční již pošestnácté a je příležitostí pro setkání 
expertů z oboru, zástupců státní správy a samosprávy, 
veřejných institucí podnikatelského nebo akademické-
ho sektoru. Jde o vhodné místo pro diskuzi a získání 
přehledu o aktuální situaci v oboru vodovodů a kanali-
zací. Více zde.

Výlety k vodě

Ke slezskému moři
Redakce vyrazila na prázdniny k největšímu vodnímu 
dílu v Moravskoslezském kraji – Slezské Hartě. V oblas-
ti se pomalu probouzí turistický ruch, přesto jde v po-
rovnání s jinými přehradami u nás stále o oblast, kde 
mají rybáři, plavci, milovníci jízdy na různých typech 
vodních plavidel nebo turisté dostatek klidu a soukro-
mí. Místo stojí za návštěvu také díky úžasnému okolí 
v podobě Nízkého Jeseníku, blízkosti Hrubého Jeseníku 
a vyhaslým sopkám a stopách jejich minulé činnosti. 
Více zde a zde.

Zywiecké moře pár desítek 
kilometrů od hranic

Redakce byla také v Polsku a navštívila údolní nádrž 
poblíž města Zywiec. Vodní dílo je sevřeno masivem 
Beskyd, na které jsou od vodní hladiny úžasné výhledy, 
a je vyhledávaným místem pro rybáře, plavce a fanouš-
ky jízdy na různých typech vodních plavidel. V samot-
ném městě je možné navštívit akce zdůrazňující gorol-
skou kulturu a způsob života. Více zde.

Ke svatému Hostýnu kolem 
studánek
Putovali jsme také Vsetínsko-hostýnskými vrchy. Sym-
bolem oblasti je tradičně Svatý Hostýn, novou atrakcí 
se stala moderní rozhledna na nejvyšším vrcholu – 
Kelčském Javorníku, lidé navštěvují turistický areál 
Na Trojáku. Oblast je zajímavá ale také řadou studá-
nek, malých vodních děl a přírodních památek spjatých 
s vodou. Více zde a 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

červenec 2018

Vážení čtenáři,

prázdniny jsou ve své polovině a s koncem července dorazily 
do naší země tropické dny, které mají vydržet i velkou 
část srpna. Způsobují problémy vodohospodářům, ale také 
zemědělcům, zahrádkářům a rybářům. V některých povodích je 
vody v tocích výrazně méně, než je v daném období obvyklé. 
Na řadě míst je nutné přijímat opatření, která sice mohou lidi 
omezovat, ale jsou především pro okolní přírodu, ale také 
například potřeby hospodářství nezbytná.

Regionem, který se vymykal, byly předposlední červencový týden Beskydy. Vydatné 
deště zvedly hladiny především drobnějších toků na první povodňový stupeň a naplnily 
beskydské a podbeskydské přehrady. To udělalo radost především provozovatelům 
rekreačních zařízení u Žermanické přehrady a nádrže Těrlicko, kteří si stěžovali na nízkou 
hladinu a slabší zájem rekreantů.

Počasí si s námi zahrává a po létě budeme hodnotit, jaký mělo dopad především 
na zemědělskou produkci. Nenechejme si zkazit náladu a užijme si druhou část 
prázdnin, ať už u vody, nebo kdekoliv jinde.

Vážíme si toho, že nás čtete. Těšíme se na Vaše tipy a podněty z letních cest!
 Redakce vodarenstvi.cz 
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