
Aktuality

1,7 miliardy korun na kanalizace 
a čistírny

Z Evropské unie přitečou poslední peníze na kanalizace 
a čistírny odpadních vod určené pro obce a jiné vlastní-
ky vodárenské infrastruktury. Zájemcům, na které se 
v poslední výzvě Operačního programu Životní prostře-
dí nedostalo, finančně vypomůže Státní fond životního 
prostředí ČR. Otevřel pro ně speciální dotační výzvu 
v Národním programu Životní prostředí. Odkaz zde. 

Vzrostl počet domácností 
napojených na vodovodní 
i kanalizační infrastrukturu
V roce 2017 přispělo ministerstvo zemědělství na vodní 
hospodářství částkou 3,1 miliardy korun, což znamená 
61 % z 5 miliard celkové státní podpory. Ministerstvo 
životního prostředí se podílelo 33 % (více než 1,6 mili-
ardy korun) a ministerstvo dopravy necelými 6 % (0,3 
miliardy korun). Informace vyplývají ze Zprávy o stavu 
vodního hospodářství České republiky v roce 2017, 
kterou ministerstva zemědělství a životního prostředí 
předložila vládě. Odkaz zde.

Sucho komplikuje vodohospodářům 
údržbu a opravy vodních děl

Komplikovanou situaci zažívá například Povodí Moravy 
na jezu v Bolelouci. Kvůli provizornímu zahrazení vodo-
hospodáři provedou jen nezbytné opravy i údržbu, aniž 
by museli jezovou zdrž vypustit. Předejdou úhynu ryb. 
Plánované vypuštění jezu se mělo uskutečnit od 10. 
do 24. září 2018. V roce 2017 k vypuštění kvůli suchu 
nedošlo. Odkaz zde.

Referendum o vodě ve Zlíně nebude
Iniciátoři referenda o budoucnosti vodárenství ve Zlíně 
nasbírali na konci srpna potřebných 7 000 podpisů. Po-
žadovali, aby se v něm mohli obyvatelé města vyjádřit 
k tomu, jestli chtějí, aby si vodárenskou infrastrukturu 
provozovaly opět města a obce, nikoliv Moravská vo-
dárenská, jež je součástí skupiny Veolia a zajišťuje její 
fungování v současnosti. Petici zlínské radnici odevzdali 
členové Spolku Aliance Voda Zlínsku. Petiční výbor 
v čele s Pavlem Sekulou ale vzal na vlastní žádost  
návrh zpět. Odkaz zde.

Ztráty ve vodovodní síti klesly 
za dvacet let na polovinu
Podle SOVAK ČR se průměrná výše ztrát ve vodovodní 
síti v roce 2017 pohybovala na úrovni 16,4 procenta. 
Před dvaceti lety byly ztráty dvojnásobné. V dané ob-
lasti patří Česká republika k lepšímu evropskému prů-
měru. Odkaz zde.

Nová linka ÚČOV na Císařském 
ostrově ve zkušebním provozu
Po třech letech výstavby čekalo ve středu 19. září novou 
linku čistírny na Císařském ostrově uvedení do provozu. 
Zatím jen zkušebního. Stavba, která měla vyjít na 5,8 
miliardy, se nakonec prodražila o zhruba 300 miliónů. 
Stávající vodní linka nesplňuje ekologické požadavky 
české ani evropské legislativy. Odkaz zde.

Praha dokončila odkup  
49 procent PVK
Hlavní město zaplatí za podíl Veolii 1,754 miliardy 
korun. PVK inkasují podle informací zveřejněných v po-
slední výroční zprávě z roku 2016 z vodného a stočného 
asi šest miliard korun ročně, z čehož platí Praze dvou-
miliardový pronájem. Externí poradci magistrátu dříve 
uvedli, že se prostředky vložené do odkupu podílu vrátí. 
Odkaz zde.

České řeky jsou nejčistší za sto let

MF DNES oslovila s dotazem na kvalitu vody úřady i od-
borníky. Inventura vodních toků ukázala velké zlepšení. 
České řeky jsou nejčistší za sto let. Podle ministerstva 
zemědělství je důvodů hned několik. Jedním z hlavních 
je například ten, že se před třiceti nebo čtyřiceti lety 
nedodržovala správná zemědělská praxe. Odkaz zde.

Ministerstvo životního prostředí 
mění podmínky Dešťovky
Do dotačního programu přidává ministerstvo dalších 
100 milionů korun. Až 55 tisíc korun na zachytávání 
dešťové vody pro zalévání zahrady získají od 1. října 
2018 domácnosti z celého Česka, nejen ty z úředně 
vyhlášených suchých oblastí. Program je společným 
projektem ministerstva životního prostředí a Státního 
fondu životního prostředí ČR. Odkaz zde.

SmVaK Ostrava: Strom života 
opět ve školách
Program, který byl vytvořen ve spolupráci SmVaK Ost-
rava a expertů na inovativní formy vzdělávání, se vrací 
do škol. Jeho cílem je zábavnou formou upozorňovat 
na nutnost efektivního zacházení s vodními zdroji. Pro-
jekt odstartoval v základních školách v Moravskoslez-
ském kraji v dubnu 2016. Odkaz zde.

Ze světa 

U Anglie vznikla největší 
pobřežní větrná farma světa
Walney Extension disponuje 47 turbínami, které vyro-
bily společnosti Siemens Gamesa a MHI Vestas. Se 195 
metry výšky a výkonem 8,25 megawattu jsou vůbec 
největšími větrnými turbínami na světě. Velká Británie 
je zároveň největším světovým trhem pro větrné elek-
trárny. Odkaz zde. 

Systém na vysávání odpadků 
z oceánů vyplul na vodu

Ze San Franciska vyrazilo v závěsu za tažnou lodí zaří-
zení organizace The Ocean Cleanup, které bude sbírat 
plastový odpad v Tichém oceánu. Nyní stroj míří k „vel-
ké pacifické skládce“ mezi Kalifornií a Havajskými ost-
rovy. Podle odhadů se zde nachází zhruba 1,8 bilionu 
kusů plastu. Za projektem stojí Nizozemec Boyan Slat, 
který se začal o čištění světových oceánů zajímat podle 
americké televize NBC News poté, co se jako šestnácti-
letý potápěl ve Středozemním moři a viděl více plasto-
vých tašek než ryb. Odkaz zde.

OSN: Až polovina populace 
v oblastech s nedostatkem vody
Čerstvá voda dnes voda tvoří jen 2,5 % světových zásob 
vody. 70 % z ní je navíc ve formě ledu a sněhu. Podle Me-
zinárodního panelu pro zdroje při OSN by měla polovina 
populace v roce 2030 žít v oblastech, kde není dostatek 
vody.  V desítce velkoměst nejohroženějších nedostatkem 
vody je Sao Paulo, Bengalúr, Peking, Káhira, Jakarta, 
Moskva, Istanbul, Mexiko City, Londýn, Tokio nebo Mia-
mi. Odkaz zde.

Komentáře

Reakce významných osobností 
a institucí k financování  
podniků Povodí
Státní podniky jednotlivých povodí u nás jsou v součas-
nosti z velké části financovány průmyslovými subjekty. 
Ty platí poplatky za odběry podzemní či povrchové vody. 
Jedná se o efektivní systém? Odkaz zde, zde, zde, zde.  

Brabec: Vodu vláda nezdraží, 
s regulací odběru počítejme
Sucho trápí většinu republiky. Vláda přichází s regulace-
mi používání vody. Podle Richarda Brabce ale vodu stát 
zdražovat nehodlá. Ministr životního prostředí poskytl 
rozhovor portálu novinky.cz a vodarenstvi.cz jej publi-
kovalo v nezměněné podobě. Odkaz zde.

Ministr Toman: Sucho způsobilo 
zemědělcům škody za 11–12 
miliard

Odškodnění, které bude zemědělcům vyplaceno, by se 
mělo pohybovat mezi dvěma až třemi miliardami korun. 
Ministerstvo zemědělství přesné škody počítá také 
s pomocí vědeckého týmu InterSucho. Podle Miroslava 
Tomana se sucho pravděpodobně projeví v nárůstu cen 
potravin. Odkaz zde.

SOVAK ČR

Oldřich Vlasák oceněn za přínos 
Svazu měst a obcí ČR
V první polovině září byly ve Španělském sále Pražské-
ho hradu vyhlášeny výsledky soutěže Nejlepší starosta 
2014–2018, kterou podruhé uspořádal Svaz měst a obcí 
ČR. Záštitu nad ní převzal prezident republiky Miloš 
Zeman. Zvláštní ocenění předsedy Františka Lukla 
za přínos Svazu měst a obcí ČR a místní samosprávě 
získal také ředitel SOVAK ČR a bývalý primátor Hradce 
Králové Oldřich Vlasák. Odkaz zde. 

Miloslav Vostrý pro vodarenstvi.cz:  
Hlavním úkolem je jasná strategie
Představenstvo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací 
ČR zvolilo 12. června 2018 novým předsedou Milosla-
va Vostrého. Nahradil Františka Baráka, ředitele VaK 
Hradec Králové, který funkci zastával 12 let a zůstává 
dále členem představenstva. Miloslav Vostrý v oboru 
působí více než 40 let. Portálu vodarenstvi.cz poskytl 
exkluzivní rozhovor, který se dotýká jak jeho předešlé 
kariéry, tak cílů SOVAK ČR, nebo problematiky sucha, 
které letos zasáhlo až 94 procent území České republi-
ky. Odkaz zde. 

SOVAK ČR vydal aktualizovanou 
příručku provozovatele stokové sítě
SOVAK ČR vydal Příručku provozovatele stokové sítě, 
která je užitečnou pomůckou a návodem pro každého, 
kdo se zabývá danou problematikou. Aktualizované a do-
plněné vydání vzniklo v kolektivu odborníků pod vede-
ním Jany Šenkapoulové, předsedkyně odborné komise 
SOVAK ČR – Komise provozu kanalizací. Odkaz zde. 

Vzdělávání

Masarykova univerzity: Sucho 
považuje za problém 80 % Čechů
Osm z deseti lidí v zemi očekává zhoršení situace se 
suchem v příštích 20 letech v případě, že by se stát této 
problematice aktivně nevěnoval. O výsledcích průzku-
mu informovali zástupci katedry environmentálních 
studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity 
v Brně. Podle respondentů patří k nejpravděpodob-

nějším dopadům sucha v příštích 20 letech zvýšení 
ceny vody a potravin, úbytek vody v potocích, řekách, 
mokřadech či rybnících, zvýšené množství požárů nebo 
neúroda. Odkaz zde.

NZM slaví 100 let, expozici 
o vodě je rok 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vyda-
lo 19. září 2018 příležitostnou poštovní známku v nomi-
nální hodnotě 27 korun z emise NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ 
MUZEUM – 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ. Jejím motivem je 
budova Národního zemědělského muzea, jehož historie 
sahá do roku 1891. Odkaz zde. 

Univerzitní centrum bude řešit 
adaptaci krajiny na sucho 
a povodně
Při České zemědělské univerzitě v Praze vzniklo Cent-
rum pro vodu, půdu a krajinu. Jeho cílem bude vytvořit 
řešení pro adaptaci krajiny na klimatickou změnu. Hlav-
ní směr nabídne koncept Chytré krajiny. Podle rektora 
Petra Skleničky má země sice mnoho zajímavých stra-
tegií, problémem je hlavně absence pilotních projektů 
adaptačních opatření. Odkaz zde. 

Výlety k vodě

Do estonské zátoky

Redakce navštívila národní park Matsalu v zátoce Balt-
ského moře v Estonsku. Jde o jednu z nejvýznamnějších 
ptačích oblastí v Evropě, kterou na jaře proletí miliony 
ptáků několika stovek druhů, ale také důležité místo 
pro rozmnožování tuleňů. Více zde a zde.

K největšímu rašelinistnímu 
jezeru na Šumavě!
Vyrazili jsme také k obci Borová Lada na Šumavě k na-
šemu největšímu rašeliništnímu jezeru v Chalupské 
slati. Šli jsme stezkou pašeráka, převaděče, ale také 
agenta americké americké tajné služby Kiliána Nowot-
ného. Více zde.

K Narewu na východ Polska
Na severovýchodě Polska teče podmáčenou nížinou 
v několika korytech řeka Narew. Místní národní park se 
symbolem v podobě motáka pochopa má za cíl ucho-
vání hodnot zdejší unikátní krajiny a ochranu fauny 
a flóry. Rozkládá se na 7000 hektarech. Návstěvníci 
se můžou plavit na tradičních místních loďkách, přes 
některá ramena řeky mohou plout na mobilních ponto-
nech. Více 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,

po suchém létě dorazilo do České republiky léto babí. Užijme si 
tedy posledních záchvěvů hřejícího slunce třeba někde u vody. 
K ní se dá vyrazit nejen kvůli pracovním povinnostem. 
Tématem letošních komunálních voleb se stalo oproti uplynulým 
obdobím také vodárenství. Řada politických stran především 
ve větších městech představovala své plány, jak by měl obor 
v jejich lokalitách fungovat v budoucnu a jak by se měla řešit 
problematika sucha a efektivnějšího zadržování vody v krajině.

Objevily se argumenty rozumné, racionální, ale také populistické a z podstaty 
nesmyslné. Módním trendem politiky v naší zemi je v současnosti voličům říkat, co 
všechno pro ně jejich představitelé v případě, že budou zvoleni, získají…zadarmo, nebo 
alespoň s výraznou slevou. Voda ale zadarmo není a být nemá. Má svoji hodnotu. Ať 
v ekonomickém nebo v širším slova smyslu. A proto si ji važme a chovejme se k ní s úctou 
a respektem.  

Děkujeme, že nás čtete, a přejeme Vám dobrou volbu.
 Redakce vodarenstvi.cz 
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