
Vážení čtenáři, vítejte v novém roce. Pevně věříme, že jste si
jeho oslavy užili stejně jako Vánoce se svými nejbližšími a vstu-
pujete do nového období plni sil, energie, optimismu, ale
hlavně zdraví. Děkujeme vám za přízeň v uplynulém roce a pře-
jeme si, aby Vám náš portál přinášel zajímavé a atraktivní zpra-
vodajství, ale i reportáže nebo komentáře z vodárenského
oboru i letos. Můžeme slíbit, že pro to uděláme maximum, co je
v našich silách.

V branži se v současnosti děje mnoho nového, a především kvůli
přetrvávajícímu suchu v některých částech naší země se stalo zajiš-
tění dostatečného množství kvalitní pitné vody pro všechny odběra-
tele mediálním, ale vlastně celospolečenským tématem.
Předpokládáme, že tomu tak bude i nadále, i když věříme, že během
letošní zimy dorazí dostatek sněhové nadílky, aby doplnila chybějící
zásoby povrchové i podzemní vody potřebné nejen pro vodárenské
účely, ale také pro zemědělství nebo rovnováhu ekosystémů. 
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Aktuality

Mezinárodní auditory zajímaly 
v Temelíně kanalizační systémy
Jaderné elektrárny Temelín i Dukovany splňují meziná-
rodní normy v ochraně životního prostředí. Takový byl
závěr mezinárodní kontroly auditorů Det Norske Veritas
GL. Temelínská elektrárna ekologický certifikát drží ne-
přetržitě od roku 2004. Ročně ČEZ v Temelíně do oblasti
ochrany životního prostředí investuje desítky miliónů
korun. Odkaz zde. 

Ministerstvo zemědělství chce in-
vestovat 30 miliard do vodovodů
Ministerstvo zemědělství navrhlo do národního investič-
ního plánu 26 projektů za 48,6 miliardy korun. Jedním 
z největších je podpora výstavby vodovodů za 29 miliard
korun. Celkově národní investiční plán zahrnuje v letech
2019 až 2030 přes 17 tisíc projektů za 3,45 bilionu korun.
Podle Vojtěcha Bílého z ministerstva je podpora cílena
zejména do oblasti vodního hospodářství, dále do infor-
mačních technologií a podpory center odborné přípravy.
Odkaz zde. 

Nová zlínská koalice: Komise pro
vodárny nebude
Nové vedení Zlína, které je složeno z ANO, STAN, KDU-
ČSL, ODS a Pirátů nebude zřizovat komisi při radě města,
která by se zabývala situací ve Vodovodech a kanaliza-
cích Zlín. Radnici za nedostatečnou aktivitu při řešení
problematiky vodáren dlouhodobě kritizuje opoziční za-
stupitel za SPD Pavel Sekula. Infrastrukturu ve vlastnictví
Vodovodů a kanalizací Zlín provozuje Moravská vodáren-
ská, jež je součástí skupiny Veolia. Odkaz zde. 

Lepší informovanost o protipo-
vodňových opatřeních
Nové vedení Olomouce věnuje velkou pozornost proti-
povodňovým opatřením v centru města. Již se dohodlo
na pravidelných schůzkách s Povodím Moravy, které je
investorem stavby, a společných kontrolních dnech na
staveništi. Novinkou je také zřízení poradní komise. 
Dalším krokem je příprava veřejného jednání s občany.
Odkaz zde. 

Povodí Odry vyzývá k diskuzi
obec Nové Heřminovy
Generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč
požádal starostu obce Nové Heřminovy a všechny členy
zastupitelstva o možnost vystoupení na jejich prosinco-
vém jednání. Chce například zastupitele upozornit na zá-
konnou povinnost uvést do souladu územní plán obce 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
a schválenou politikou územního rozvoje. Odkaz zde. 

Desítky milionů do ledolamů
chránících Karlův most
Druhý nejstarší most v České republice a jeden z nejslav-
nějších v Evropě vůbec budou v zimě chránit nové ledo-
lamy. Prostřednictvím Technické správy komunikací do
nich Praha investuje 30 milionů korun. Zhotovitelem
bude společnost Zakládání staveb. Odkaz zde.

Vodárna Plzeň chystá 
stamilionové investice
Nová retenční nádrž na Vinicích, pokračování výstavby
kanalizace ve Lhotě nebo obnova stávající infrastruktury
patří k nejvýznamnějším plánovaným akcím Vodárny
Plzeň pro rok 2019. Například nádrž za 190 milionů
korun, na kterou naváže rekonstrukce a rozšíření kanali-
začního sběrače na Roudné, zachytí až šest tisíc kubíků
dešťové vody. Odkaz zde. 

Druhý nejsušší listopad za 200 let
V historii tuzemského měření byl listopad 2018 druhý
nejsušší za posledních 200 let. Hůře na tom byl pouze lis-
topad v roce 2011. Nejméně v tomto měsíci pršelo ve
Zlínském a Libereckém kraji. V obou z nich to představo-
valo méně než 15 procent normálu. Nejvíce srážek
spadlo naopak v Jihočeském kraji a na Vysočině. Pod-
zimní sucho dolehlo v listopadu na 95 procent území
České republiky. Na více než 30 procentech monitorují
experti extrémní sucho. Odkaz zde. 

Díky investicím za 1,5 miliardy
zvládne Orlík extrémní povodně
Povodí Vltavy připravuje na Orlické přehradě moderni-
zaci přelivového systému, který hrázi pomáhá zvládnout
povodně. Vodní dílo by tak mělo zvládnout až desetitisí-
ciletou vodu a zadržet ještě větší příval vody než v roce
2002. Vylepšen bude také lodní výtah. Projekt moderni-
zace připravily technické univerzity z České republiky 
i ze Slovenska. Odkaz zde. 

20. 12. 1958 přitekla z Jeseníků
první voda do Ostravy
Před 60 lety byla dopravena první voda z Úpravny vody
Podhradí do vodojemů v Krásném Poli u Ostravy. Zajistila
tak zásobování rozvíjejícího se průmyslového Ostravska.
Jedenáct dnů před vypršením stanoveného termínu bylo
zahájeno zásobování vznikající Nové Ostravy, dnes
známé jako Poruba, vodou upravenou v Úpravně vody
Podhradí. Páteřním výrobním a distribučním systémem
pro zásobování regionu pitnou vodou se stal Ostravský
oblastní vodovod. Odkaz zde. 

Obce si na kanalizace a čistírny
rozdělí 800 milionů
Ministerstvo životního prostředí již schválilo částku 868
milionů, které mají obcím pomoci v boji se suchem 
a znečištěním pitné vody. Třicet z nich díky těmto pro-
středkům začne budovat kanalizaci nebo čistírnu odpad-
ních vod. Odkaz zde. 

Vodarenstvi.cz partnerem konfe-
rence Financování vodárenské
infrastruktury 2019 
Konference Financování vodárenské infrastruktury figu-
ruje mezi význačnými akcemi, na kterých se setkávají
vlastníci a provozovatelé vodovodů a kanalizací v České
republice. Stejně jako v roce 2018 je vodarenstvi.cz medi-
álním partnerem. Jaké otázky bude řešit české vodáren-
ství v roce 2019? Redakce vodarenstvi.cz bude na místě 
a čtenářům bude z akce poskytovat živé zpravodajství.
Odkaz zde. 

Ze světa

Výroba piva v EU byla v roce
2017 nejvyšší za osm let 
Produkce piva v Evropské unii se meziročně zvýšila o dva
miliony na 39,6 miliardy litrů. K nárůstu přispěly rozvoj
malých pivovarů a vyšší produkce piv s nízkým obsahem
alkoholu. Žebříčku největších producentů oblíbeného
nápoje vévodí Německo s výrobou 9,3 miliardy litrů, na
druhém místě je Velká Británie a na pomyslné bronzové
pozici Polsko. Odkaz zde. 

Voda Glacéau Smartwater získala
parodické ocenění za lež roku 
Německé spotřebitelská organizace Foodwatch vyhla-
šuje každoročně cenu Zlatý větrník za největší reklamní
lež. Letos si nechtěné zlato odnesl americký gigant Coca-
Cola za výrobek Glacéau Smartwater. Se 70 tisíci hlasy zí-
skal v Německu 30,5 procenta. Organizace již vyzvala
obchodníky, aby produkt vyřadili ze svého sortimentu.
Odkaz zde. 

Komentáře

Cílek: Musíme se dostat k hydro-
logicky integrované krajině 
Geolog a klimatolog Václav Cílek poskytl rozhovor de-
níku Právo. Podle něj se počasí v Česku v nejbližších le-
tech příliš nezmění. Vedra, sucha, ale i přívalové deště
nás budou podle něj trápit dál. Redakci vodarenstvi.cz
zaujala pasáž o srážkách, suchu, vodní kapacitě či vý-
stavbě nádrží. Odkaz zde. 

Löffelmann: Řešení následků
těžby v dole Turów je prioritou
Libereckého kraje
Hejtmanství se bude finančně podílet na projektové a in-
ženýrské přípravě navržených opatření, která by měla vy-
řešit negativní vliv těžby na české území. Polská strana
před rokem poprvé připustila, že rozšiřování dolu Turów
může mít negativní důsledky pro podzemní a povrchové
vody v severních Čechách. Jestliže to prokáže odborná
studie, jsou Poláci připraveni k finančním a technickým
kompenzacím. Čeští geologové se obávají až osmdesáti-
metrového prohloubení dolu pod úroveň hladiny moře.
Odkaz zde.

Předseda SSHR Pavel Švagr: Stále
víc obcí potřebuje cisterny i v zimě
České obce trápí sucho, i když je zima. Kvůli nedostatku
pitné vody si půjčují od Správy státních hmotných rezerv
cisterny, ve kterých vodu několikrát denně dováží. Podle
jejího předsedy Pavla Švagra byl rok 2018 v tomto ohledu
rekordní. Odkaz zde. 

SOVAK ČR

16. ročník konference Provoz vo-
dovodů a kanalizací v Brně
SOVAK ČR pošestnácté uspořádal dvoudenní oborovou
konferenci Provoz vodovodů a kanalizací, která proběhla
6. – 7. listopadu 2018 v Brně v Orea Hotelu Voroněž. Akce
probíhala pod záštitou ministra zemědělství Miroslava
Tomana, ministra životního prostředí Richarda Brabce,
hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka a pri-
mátora statutárního města Brna Petra Vokřála. 
Odkaz zde. 

Vyšlo číslo 12/2018 časopisu Sovak
Obálka posledního čísla časopisu Sovak v roce 2018 zob-
razuje Úpravnu vody Podhradí Severomoravských vodo-
vodů a kanalizací Ostrava. Úvodní článek Rekonstrukce
kalového hospodářství, filtrace a ASŘ úpravny vody Nová
Ves se zaměřil na další provoz této společnosti, a to na
největší úpravnu vody v Beskydech. Odkaz zde. 

Vzdělávání

Publikace k 60. výročí Ostrav-
ského oblastního vodovodu
Kniha, která je pro čtenáře k dispozici i online, detailně
popisuje vznik páteřního výrobního a distribučního sy-
stému pro výrobu a distribuci pitné vody v moravskoslez-
ském regionu. Autory jsou ředitel Ostravského oblastního
vodovodu Jiří Komínek a mluvčí společnosti SmVaK Os-
trava Marek Síbrt. Kniha rovněž obsahuje pestrou škálu
fotografií od Borise Rennera. Odkaz zde. 

Krušné hory jako pomůcka pro
výuku zeměpisu i přírodopisu
Svazek obcí regionu s Ústeckým krajem a destinační
agenturou připravily pro základní školy speciální výlety
na atraktivní místa spojená s aktuálně probíraným uči-
vem v zeměpisu, dějepisu či přírodopisu. 
Žáci mohou navštívit Severočeské doly, litvínovskou
skládku Celio nebo společnost Unipetrol, která je jedi-
ným tuzemským zpracovatelem ropy. Vedle toho budou
mít také školy možnost vybrat si z témat voda, příroda či
historie Krušných hor. Odkaz zde. 

Vyšel poslední Zpravodaj o vodě
roku 2018
Autorem je Povodí Moravy. Podle vodohospodářů byl le-
tošní rok pro podnik v mnoha ohledech výjimečný. Poda-
řilo se zrealizovat řadu projektů oprav drobných vodních
toků, pokračovalo budování protipovodňových opatření
na vodních tocích a proběhla také oslava výročí Baťova
kanálu. 
Povodí Moravy však dále trápí sucho. Snahou podniku
bylo přijmout taková opatření, která sníží negativní do-
pady sucha a zajistí dodávky vody pro vodárenské účely.
Odkaz zde. 

Výlety k vodě

Do Třebíče: perly jižní Vysočiny
Redakce vyrazila v předvánočním období na jih Vyso-
činy do Třebíče. Město je díky své zachovalé židovské
čtvrti a bazilice svatého Prokopa zařazeno do registru
ochrany UNESCO. S výjimkou letních měsíců ale stále
leží poněkud stranou pozornosti turistů. Nedílnou
součást městského života tvoří řeka Jihlava protékající
jeho středem. Odkaz zde.

Za Švejkem a Cimburou k Blanici
Redakce se v prosinci vypravila také do malebných již-
ních Čech – do Putimi k řece Blanici. Malá obec se pro-
slavila především díky dobrému vojáku Švejkovi a
sedláku Janu Cimburovi, jehož osudy ztvárnil ve svém
románu Jindřich Šimon Baar. Odkaz zde.

K zadumané Svratce
Redakce se během adventnímu období vydala k zadu-
mané řece Svratce poblíž vodního díla Vír do stejno -
jmenné obce, ale také do osady Vítochov s jedním 
z nejstarších kostelů na Moravě. Odkaz 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
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