
Aktuality

Rozkoši chybí tři čtvrtiny vody
Sucho nadále sužuje řeky a potoky v povodí Labe. 
Nedostatek srážek se projevuje také u vodních nádrží. 
Do některých z nich dokonce přitéká nejméně srážek 
za poslední čtvrtletí. Situace je nejhorší u přehrady 
Rozkoš. V ní je jen 25 procent obvyklého množství vody. 
Odkaz zde.

805 žádostí za 35 milionů 
v prvním měsíci Dešťovky
Během prvního měsíce od spuštění nových podmínek 
dotačního programu Dešťovka přijal Státní fond životní-
ho prostředí 805 žádostí v objemu 34,8 milionu korun. 
Další stovky žádostí jsou rozpracovány. Nejvíce jich 
přichází ze Středočeského a z Jihomoravského kraje. 
Nově mohli od 1. října o peníze na využívání dešťové 
vody v programu Dešťovka žádat i majitelé rekreačních 
zařízení, jako jsou chaty a chalupy. To ale platí pouze 
v případě, že doloží trvalý pobyt v těchto objektech. 
Odkaz zde.

Milion korun na studii pro 
kvalitnější vodu v Orlíku
Sebrat sinicím potravu a přispět ke zlepšení kvality 
vody v Orlické přehradě je společným cílem hejtmanství 
ve středních a jižních Čechách. Kraje chtějí usilovat 
o snížení přísunu fosforu na společné hranici. Další kro-
ky ukáže studie. Zhotovitel vzejde z výběrového řízení 
Jihočeského kraje. Závěry a konkrétní plány budou prav-
děpodobně známy až za dva roky. Odkaz zde.

Povodí Odry dokončilo 
modernizaci přehrady Šance 
za půl miliardy

Nádrž Šance prošla poprvé od svého dokončení v roce 
1969 celkovou rekonstrukcí, která zvýší její bezpečnost 
a spolehlivý provoz. Práce trvaly tři roky a zahrnovaly 
široký okruh prvků zaměřených na zvýšení kapacity 
objektů pro převádění povodní, na zvýšení koruny a sta-
bility hráze a těsnění jejího podloží, na monitoring veli-
čin nutných pro provoz i vyhodnocení stavu vodního 
díla. Odkaz zde.

Brno vybuduje kanalizaci 
za miliardu
V pěti městských částech Brna vyroste kanalizace za pět 
miliard korun. Stavba, která začne na jaře příštího roku, 
by měla skončit v roce 2023. Investice se týká Bosonoh, 
Maloměřic a Obřan, Líšně, Tuřan a části Brno-jih. Za pět 
let by chtělo mít město kanalizaci na většině území. 
Odkaz zde.

Úpravna vody Podhradí slaví 
šedesátiny
Úpravna vody Podhradí, která prošla v letech 2015-2016 
významnou modernizací strojně-technologického zařízení, 
je unikátním technickým dílem a příkladem průmyslové 
technické architektury z dílny architekta Cyrila Kajnara. 
Zdrojem surové vody Úpravny vody Podhradí je údolní ná-
drž Kružberk a Slezská Harta. Surová voda je do Podhradí 
dodávána 6,7 kilometru dlouhou tlakovou štolu. Jedná se 
o největší úpravnu v Moravskoslezském kraji s maximální 
výrobní kapacitou 2 700 litrů za sekundu. Odkaz zde.

Povodí Moravy začalo opravovat 
další úsek Baťova kanálu

Vodohospodáři začali s rekonstrukcí Baťova kanálu mezi 
Huštěnovicemi a Babicemi na jihovýchodní Moravě za  
13 milionů korun. Úsek si o modernizaci už dlouho říkal, 
neboť jej od výstavby před osmdesáti lety nikdo neopra-
voval. Odkaz zde.

Prohloubení česko-izraelské 
spolupráce
Česko bude navazovat a rozšiřovat spolupráci s Izraelem 
v oblasti životního prostředí. Návrh dohody předložené 
ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a mi-
nistrem zahraničí Tomášem Petříčkem podpořila vláda. 
Podle Brabce by měla být dohoda uzavřena co nejdříve, 
o konkrétním termínu se jedná. V současnosti obě země 
intenzivně spolupracují ve vodním, odpadovém a oběho-
vém hospodářství. Odkaz zde.

Ústavní soud zamítl stížnost 
Nových Heřminov
Ústavní soud neuznal stížnost obce z roku 2015, kterou 
bojuje proti vymezení přehrady v krajských zásadách 
územního rozvoje. Dnes jsou Nové Heřminovy chráněny 
před dvacetiletou povodní a s nabízenými kompenzační-
mi opatřeními v souvislosti s výstavbou přehrady je obci 
nabízena ochrana před tisíciletou vodou na levém břehu 
a stoletou vodou na pravém břehu. Odkaz zde.

Rekordní investice SmVaK Ostrava
Nejvýznamnější vodárenská společnost v Moravskoslez-
ském kraji, Severomoravské vodovody a kanalizace Ost-
rava, hlásí pro příští rok největší objem investic v historii 
- 657 milionů korun. Meziročně je to o 127 milionů korun 
více. Vodaři budou v příštím roce investovat do obnovy, 
modernizace a rozvoje úpraven pitné vody, vodovodů, 
kanalizací a čistíren odpadních vod. Odkaz zde.

Sucho ohrožuje provoz lyžařských 
areálů téměř po celém Česku
Zcela bez lyžařů bude celou zimu beskydské středisko Pus-
tevny. Vyschnul totiž potok potřebný k umělému zasněžová-
ní. Česká inspekce životního prostředí už také zahájila kon-
trolu množství odebírané vody pro zasněžování v areálech 
v Jeseníkách. Výsledky ještě nejsou známé. Odkaz zde.

Desetina kontrolovaných malých 
vodních elektráren porušila 
zákon
Inspektoři z České inspekce životního prostředí zkont-
rolovali v letošním roce 135 malých vodních elektráren. 
Kontroloři se zaměřili zejména na dodržování minimál-
ních zůstatkových průtoků ve vodních tocích. U čtrnácti 
objektů odhalili porušení vodního zákona. Odkaz zde.

Ze světa 

Jsou migrace a sucho spojené 
nádoby?
Na některých místech planety vyhání nedostatek vody 
lidi z domovů, hrozí kvůli němu další konflikty. Podle 
NASA a OSN došlo kvůli klimatickým změnám za po-
sledních šest let k přesunu až třiceti milionů lidí, zejmé-
na v Africe a na Blízkém východu. Podle geologa a kli-
matologa Václava Cílka jsou migrace a sucho spojené 
nádoby. Odkaz zde. 

Komentáře

Jiří Malík: Můžeme získat 
miliardy kubíků vody
Jakákoliv cena za opatření na celoplošné zadržení vody 
je podle zakladatele společnosti Živá voda Jiří Malíka 
zanedbatelná, protože když krajinu nenapravíme jako 
celek, může se také stát, že budeme muset v budoucnu 
Českou republiku opustit a migrovat za vodou jinam. 
Rozhovor pro Lidové noviny připravila Eliška Nová. Voda-
renstvi.cz publikovalo jeho významnou část. Odkaz zde.

Úspěšná prezentace českých 
vodohospodářských firem 
v Chorvatsku

České firmy se letos již počtvrté prezentovaly na konfe-
renci s názvem Aktuální problematika vodovodů a kana-
lizací, která se konala ve dnech 10. až 14. října v severo- 
chorvatské Pule. Českou oficiální účast na základě žá-
dosti SOVAK ČR finančně podpořilo MPO ČR. Konferen-
ce se zúčastnilo 700 zástupců firem a institucí  
z 21 zemí Evropy. Odkaz zde.

Jan Ferenc pro e15.cz: Sucho 
a zemědělci jedou v začarovaném 
kruhu
„Ministerstvo zemědělství rozdělí dvě miliardy korun 
mezi zemědělce postižené suchem. Lidsky je to pochopi-
telné. Z dlouhodobého hlediska je ale právě zemědělství 
jedním z hlavních viníků současného stavu,“ říká eko-
nom a publicistka Jan Ferenc, jehož názorový blog jsme 
zveřejnili v plném znění. Odkaz zde. 

Martin Pivokonský pro LN: 
Zamořená je většina podzemních 
rezerv

Pesticidy se vyskytují ve víc než polovině podzemních 
vod v České republice. Liší se však míra koncentrace. 
Více pesticidů se vyskytuje v zemědělských oblastech 
- hlavně kvůli chemikáliím používaným při pěstování 
plodin. Ve více než 40 % vzorků hydrologové zazname-
nali nadlimitní koncentrace. Odkaz zde. 

SOVAK ČR

SOVAK ČR: Osvobození od dílčích 
poplatků za vypouštěné znečištění
V plném znění jsme publikovali text, který byl zveřejněn 
na portálu sovak.cz. V souvislosti s přijetím zákona  
č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
došlo ke změně definice osvobození od dílčích poplatků, 
které je nově definováno v § 89c. Odkaz zde. 

SOVAK ČR k nakládání 
s čistírenskými kaly
„Při použití kalů z ČOV na zemědělskou půdu je záko- 
nem o odpadech a prováděcích předpisů stanovena po-
vinnost aplikovat pouze upravené kaly, a to s ohledem 
na nutriční potřeby rostlin a v souladu s programem 
použití kalů stanoveným původcem kalů. Aplikací kalů 
na zemědělskou půdu nesmí být ovlivněna kvalita země-
dělské půdy a kvalita povrchových a podzemních vod. Je 
zcela jednoznačné, že uvedená vyhláška pro řadu sub-
jektů znemožnila přímé využití čistírenských kalů na ze-
mědělské půdě,“ uvedlo v dalším stanovisku SOVAK ČR. 
Odkaz zde.

SOVAK ČR k povolování 
a zpoplatnění odlehčovacích 
komor
V průběhu uplynulých měsíců SOVAK ČR řešil s přísluš-
nými zodpovědnými orgány definici „odlehčovacích 
komor chránících stoky jednotné kanalizace před hyd-
raulickým přetížením“. SOVAK ČR jednoznačně zastává 
názor, že tato definice zahrnuje veškeré odlehčovací 
komory umístěné na jednotné kanalizaci zakončené 
čistírnou odpadních vod. Odkaz zde. 

Vzdělávání

Zúčastnili jsme se konference 
Provoz vodovodů a kanalizací
Tradiční odborná akce se uskutečnila pošestnácté a byla 
příležitostí pro setkání zájemců z oboru, diskuzi a získá-
ní přehledu o aktuální situaci v oboru vodovodů a kana-
lizací. Připraveny byly přednášky seznamující účastníky 

s novinkami z legislativy, technologiemi i příklady dobré 
praxe. Odkazy zde, zde, zde.  

Zvýšení povědomí o suchu
Studenti Vysoké školy ekonomické v Praze se rozhodli 
v rámci semestrálního projektu zvýšit povědomí lidí 
o problematice sucha, které naši republiku sužuje rok 
od roku více. Pro tuto příležitost vytvořili krátké animo-
vané video a internetové stránky, kde naleznete zajíma-
vá fakta, ale i rady, jak ušetřit a lépe využít alespoň část 
vody, s níž hospodaříme. Odkaz zde.

Výzkum Masarykovy univerzity: 
Češi se bojí sucha

Enviromentalisté z Fakulty sociálních studií Masarykovy 
univerzity v Brně zmapovali mínění Čechů o suchu. Vy-
plynulo z toho, že lidé vnímají nedostatek vody v přírodě 
jako velký problém a očekávají, že se bude řešit. Fakulta 
začala názory lidí zaznamenávat v listopadu 2017. Auto-
ři konstatovali, že kdyby hlasy sbírali ještě v těchto týd-
nech, byly by reakce respondentů ještě vyhraněnější. 
Odkaz zde.

 Výlety k vodě

Do Benátek…nad Jizerou
Redakce využila příznivého listopadového počasí a vy-
razila k Jizeře. Dominantou města je kromě zámku, 
na němž pobývali například Tycho de Brahe, Johanes 
Kepler nebo Bedřich Smetana, také vodárenská věž. 
U místní fabriky na výrobu brusných materiálů vytváří 
díky mohutnému šikmému lomenému jezu Jizera působi-
vé panorama. Odkaz zde.

K Monaku za vodou
Úpravna vody Monako u Slatiňan v Železných horách je 
klíčovým zdrojem pro Vodárenskou soustavu Východní 
Čechy a součástí skupinového vodovodu Chrudim - Par-
dubice. Cesta k ní zámeckým parkem, případně proti 
proudu Chrudimky a dále sadem Slatiňanská Třešňovka 
přes vyhlídku Jaroslava Vrchlického je působivá v kaž-
dém ročním období. Odkaz zde.

Mystický kráter v Estonsku
Uprostřed největšího estonského jezera Saaremaa se 
u vesničky Kaali nachází stejnojmenný kráter s průmě-
rem 110 metrů a hloubkou 16 metrů, uprostřed kterého 
leží jezírko. Útvar vytvořený pádem velkého meteoritu 
je v současnosti jednou z největších estonských turistic-
kých atrakcí. Význam měl kráter i v dávné předkřesťan-
ské minulosti jako místo opevněného osídlení, ale také 
jako obětiště. Odkaz 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

listopad 2018
Vážení čtenáři, advent je tady. Předvánoční období začalo. Listopad 
byl jako tradičně ve vodárenství obdobím, kdy se toho mnoho děje. 
Na konci měsíce hlásily jednotlivé vodárenské společnosti, jakým 
způsobem se bude v novém roce měnit vodné a stočné, jaké jsou 
důvody pro změny cen a jaké významné investice a projekty pro 
následující období chystají. 

Po Ostravě převzalo štafetu Brno, kde se letos konala nejvýznamnější odborná akce 
organizovaná SOVAK ČR – konference Provozování vodovodů a kanalizací. Té jsme na našem 
portálu věnovali odpovídající pozornost a přinášeli zprávy o dění v Brně takřka v přímém 
přenosu. Jedním ze zásadních témat bylo logicky sucho a změny v krajině s ním související. 
Ministerští úředníci, univerzitní odborníci i praktici z jednotlivých vodárenských společností 
popisovali aktuální stav, ale hovořili také o tom, jaká opatření se chystají a jaké opatření by 
bylo žádoucí přijmout, aby i v budoucnosti bylo zajištěno stabilní zásobování obyvatel naší 
země kvalitní pitnou vodou v odpovídajícím množství.
Konference se zabývala také měnící se legislativou a jejími dopady do praxe, hovořilo se 
o chytrých technologiích pronikajících do vodárenství ve stále větší míře, stranou nezůstal ani 
systém regulace vodárenské branže.

Vážení čtenáři. Děkujeme Vám za přízeň v roce 2018. Děkujeme, že nás portál čtete 
a pevně věříme, že vás bude i dále přibývat. 

Redakce vodarenstvi.cz Vám přeje hezké Vánoce a úspěšný nový rok!
 Redakce vodarenstvi.cz 
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