
Leden a následně přelom ledna a února přinesly na většinu na-
šeho území sněhovou nadílku. Někde se sníh udržel, někde roz-
tál, aby znovu nasněžilo na začátku února. V řadě míst působil
sníh problémy v dopravě, bylo nezbytné vyvinout zvýšené úsilí,
aby byla udržena klíčová infrastruktura (nejen dopravní) v pro-
vozu. Teploty řádně kolísaly, proto jsme kromě sněhové nadílky
zaznamenali v některých místech země také dešťové epizody.

Pro náš obor je to ale dobrá zpráva. Do přehrad přitéká zvýšené
množství vody, dokonce i vodní díla, která byla nejvíce postižena su-
chým obdobím v loňském roce, se postupně plní. Přejme si, ať tento
trend pokračuje a po jarním tání jsou nádrže naplněny a připraveny
plnit svou funkci a úkoly před začátkem teplejší části roku. 
V lednu jsme se ptali zástupců nejvýznamnějších subjektů v oboru,
jaký pro ně byl rok 2018, a co čekají od toho aktuálního. Odpovědi
byly velmi zajímavé. V jedné věci se ale dotazovaní shodovali. Ne-
zbytná je stabilita, předvídatelnost a koncepčnost ze strany politické
reprezentace a státních institucí. Toho se oboru mnohdy nedostává.  

Vaše redakce vodarenstvi.cz
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Aktuality

Jihlava převzala majetek 
za 350 milionů 
Vodárenské akciové společnosti s posledním kalendář-
ním dnem roku 2018 skončilo povolení k provozování.
Nově jej teď v rámci veřejné služby získala městská spo-
lečnost Jihlavské vodovody a kanalizace. Jihlava tak pře-
vzala například úpravny vody ve Zborné, v Popicích,
Vysoké nebo čerpací stanice U Koželuhů či u svatého
Jána. Jde o klíčová zařízení pro dodávku pitné vody a od-
vádění odpadních vod pro zhruba jedenáct tisíc obyvatel
krajského města. Odkaz zde. 

Median: Češi se bojí nedostatku
pitné vody
Chybějící pitná voda, útoky Islámského státu v Evropě
nebo hromadné stěhování lidí napříč kontinenty. Podle
průzkumu agentury Median pro Český rozhlas se těchto
hrozeb obávají obyvatelé nejvíce. Dotazování proběhlo 
v první polovině prosince a výzkumný tým zjišťoval po-
stoj obyvatel k třinácti hrozbám z vojenské, politické, 
sociokulturní a environmentální oblasti. Odkaz zde. 

Ministerstvo zemědělství 
má historicky nejvyšší rozpočet
Původní návrh rozpočtu činil 53,4 miliardy korun, navíc
se ale podařilo vyjednat 4 miliardy. Celkem tedy jde včetně
prostředků z EU o 57,4 miliardy korun. Oproti roku 2018
jde o navýšení o 7,2 miliardy korun. „Absolutní prioritou
jsou kůrovec a voda,“ uvedl ministr Miroslav Toman.
Odkaz zde. 

Ustanoven dobývací prostor pro
těžbu u Moravského Písku
U Moravského Písku by se dle plánu mělo těžit 350 tisíc
tun štěrku ročně. Zdroj pitné vody nazvaný Bzenec-kom-
plex se nachází na pomezí Jihomoravského a Zlínského
kraje a zásobuje obyvatele Hodonínska, Břeclavska a
části Kroměřížska. Riziko ohrožení zdroje potvrdili jiho-
moravští hygienici a nesouhlasné stanovisko zaujal také
Jihomoravský kraj. Kriticky se k plánu těžby staví také 
veřejnost. Odkaz zde. 

SmVaK Ostrava investují do IT
technologií
Během modernizace největšího provozu v Beskydech -
Úpravny vody Nová Ves - budou vyměněny technolo-
gické a stavební celky, v plánu je také instalace nového
automatizovaného systému řízení. Data ze všech provoz-
ních celků budou směřovat na velín úpravny a centrální
dispečink. Technologie lze sledovat i ovládat dálkově,
procesory jednotlivých celků mezi sebou totiž navzájem
komunikují po optických kabelech. Odkaz zde. 

Téměř 90 tisíc návštěvníků 
navštívilo Dlouhé stráně
Přesně 88 756 turistů a studentů loni navštívilo přečerpá-
vací vodní elektrárnu Dlouhé stráně na Jesenicku. V roce
2017 to bylo zhruba o deset tisíc více. Pokles způsobily
rozsáhlé opravy a modernizace komplexu. Elektrárna je
součástí Skupiny ČEZ. Odkaz zde. 

Konference Financování vodá-
renské infrastruktury 2019
Během akce se ke slovu dostalo několik významných
osobností tuzemského i zahraničního vodohospodářství.
Vystoupili například předseda představenstva SOVAK ČR
Miloslav Vostrý, Jan Kříž z MŽO ČR či Želmíra Macková 
z MZE ČR. Z londýnské University of Greenwich dorazil
Emanuele Lobina. Odkaz zde, zde, zde, zde, zde. 

V Brně otestovali autobus na
plyn z odpadních vod
Jako úspěšný lze označit zkušební provoz autobusu na
plyn, který vzniká při čištění odpadních vod. Bez technic-
kých problémů v Brně najezdil téměř 5000 kilometrů. Ge-
nerální ředitel MHD Brno Miloš Havránek uvedl, že jde o
směr, kterým by se měla městská doprava ubírat, pokud
chce být ekologičtější. Testování bylo součástí projektu
BioCNG pro města, který je koncipován na principu cirku-
lární ekonomiky. Odkaz zde. 

Proběhla tisková konference
SOVAK ČR Posezení nad vodou
Tisková konference konaná 30. ledna v prostorách sdru-
žení se věnovala aktuálním tématům oboru a vystoupili
na ní ředitel SOVAK ČR Oldřich Vlasák a předseda před-
stavenstva sdružení Miloslav Vostrý. Jednotlivým téma-
tům akce se podrobněji věnuje vodarenstvi.cz. Odkaz
zde, zde. 

MD ČR zveřejnilo studii 
ke kanálu Dunaj-Odra-Labe
Materiál je připravován k projednání ve vládě. Z ekono-
mického hodnocení vyplynulo, že nejvýhodnější je sledo-
vat dále Dunajsko-Oderskou větev. Labská část je podle
studie investičně nejnáročnější a snižuje efektivitu celé
stavby. Studie proveditelnosti hodnotí přínosy investice
ve výši až 585 miliard korun. Odkaz zde. 

Ze světa

Dánsko vybuduje v Kodani 
ostrovní průmyslovou čtvrť
Výstavba na vodě by měla začít za tři roky a dokončena
by měla být v roce 2040. Nové ostrovy mají zaujmout roz-
lohu o velikosti 420 fotbalových hřišť. Délka pobřeží má
činit 17 kilometrů a své místo by zde mělo najít téměř
400 firem. Ostrovy budou mezi sebou propojeny zele-
ným pásem. Vláda očekává vznik 12 tisíc pracovních míst.
Odkaz zde. 

Díky Čechům má bosenská škola
teplou vodu
Škola v Bosanském Petrovci s osmi tisíci obyvateli byla
poškozena během občanské války v první polovině 90.
let. Střecha má stále jen provizorní krytinu, a ze školy
proto víc tepla z topení uniká, než v ní zůstane. Ohřev
vody pro sprchy pomocí českých solárních panelů je pro
školu velká pomoc. Odkaz zde.

Desítky mrtvých po protržení 
nádrže v Brazílii
K tragédii došlo u města Brumadinho ve státě Minas Ge-
rais, když se protrhla odpadní nádrž dolu na železnou
rudu. Stovky lidí se pohřešují. Do akce bylo nasazeno 200
hasičů a 13 vrtulníků. Izrael do země vyslal 130 vojáků 
a 16 tun materiálu. Poslední údaje hovoří o šedesátce
obětí. Odkaz zde.

Komentáře

Ptali jsme se významných 
hráčů v oboru
Zajímali jsme se o nejúspěšnější dokončené projekty vo-
dohospodářů v roce 2018, problematiku sucha v oblasti
jejich působnosti nebo o objem chystaných investic pro
rok 2019.  Všechny doposud zveřejněné odpovědi čelních
představitelů oslovených společností najdete zde.  

Jiří Petr z Povodí Labe: Aktuální
srážky pro sucho, podzemní
vody a řeky valný význam nemají
Stále platí, že srážek je málo. I přes současnou sněhovou
nadílku. „Posledních pět let bylo sušších. Deficit se pro-
hluboval. Za tři poslední roky činí deficit srážek víc než
400 milimetrů, v některých regionech i dvojnásobek, což
je obrovské číslo. Sněhu zatím nenapadlo mnoho. Větší
zásoby se vytvářejí na horách,“ upozorňuje Jiří Petr z Po-
vodí Labe. Odkaz zde. 

Emeritní sládek Berka: Když
ubývá voda, tak mne mrazí
Václav Berka pracuje v plzeňském pivovaru 38 let. Zatím
podle něj nenastala doba, že by nebylo dost surovin,
nebo že by nikdo nechtěl pít. Sládek poskytl rozhovor
Českému rozhlasu, ve kterém vodarenstvi.cz zaujala
pasáž o kapacitě vodních zdrojů. Odkaz zde. 

R. Brabec pro LN: Bez vody nebu -
de nic a z prášku si ji neuděláme
„Mnohde v obcích, které jsou suchem postižené, roste 
v létě agrese. Prudce přibývá sousedských sporů. Lidé
mají, často oprávněně, pocit, že spolu soupeří o vodu.
Jsou zvyklí brát ze studny, někdo se přistěhuje a udělá
další vrt. Když začala hladina klesat, vzrůstaly konflikty
mezi starousedlíky a takzvanými náplavami. Všichni se
začali pozorovat, jestli soused nezalévá moc nebo nena-
pouští bazén,“ uvádí ministr Brabec. Odkaz zde. 

SOVAK ČR

Stanoviska SOVAK ČR k odlehčo-
vacím komorám
Publikovali jsme dvě stanoviska SOVAK ČR. Klíčovým té-
matem lednové debaty byly legislativní změny týkající se
odlehčovacích komor v provozech čistíren odpadních vod,
ale i na kanalizačních sítích. Zástupci oboru jednotně kri-
tizovali nedomyšlenost novely, její obtížnou realizovatel-
nost v praxi, finanční nároky, které by uvedení provozů
do požadovaných parametrů neslo, ale především její ne-
koncepčnost. Odkazy zde a zde. 

Vyhlášení Fotosoutěže VODA
2019
SOVAK ČR vyhlašuje při příležitosti konání 21. meziná-
rodní vodohospodářské výstavy VODOVODY–KANALI-
ZACE 2019 dvanáctý ročník soutěže VODA 2019.
Tématem letošního ročníku fotosoutěže jsou Vodní
skvosty. Odkaz zde. 

Vzdělávání

Nová vzdělávací hra o vodě pro
žáky moravskoslezských škol
Program, který vytvořili experti na inovativní formy vzdě-
lávání ze spolku EduLudus se zástupci společnosti SmVaK
Ostrava, přichází od druhého pololetí letošního školního
roku s novou verzí. Ta se výrazněji zaměřuje na společen-
ský kontext a odpovědné zacházení s odpadní vodou. 
O tom, že si původní hra Strom života získala ve školách
výraznou popularitu, svědčí skutečnost, že jsou všechny
termíny pro školní rok beznadějně obsazeny. Odkaz zde. 

Česká zemědělská univerzita
prohlubuje spolupráci s Lesy ČR
Česká zemědělská univerzita v Praze uzavřela s Lesy ČR
memorandum o spolupráci. Dohodu podepsal rektor
ČZU Petr Sklenička a generální ředitel Lesů ČR Josef Vojá-
ček. Společnými tématy bude především kůrovcová kala-
mita a sucho, které lesy dlouhodobě sužují. „Propojit
akademický svět s praxí je přirozené a pro obě strany dů-
ležité. Připravujeme společné semináře, odborné exkurze
a praxe ve státních lesích a také učební materiály pro stu-
denty i odbornou veřejnost,“ řekl generální ředitel Lesů
ČR Josef Vojáček. Odkaz zde.

Jihočeští vědci sledují raky upo-
zorňující na znečištění vody
Experti z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích sle-
dují tep raků infračervenou kamerou. Nový způsob sní-
mání je pro korýše komfortnější než ten předchozí, kdy
měli na těle zařízení s kabelem. Korýši reagují na znečiš-
tění vody změnou tepu. Univerzita získala na výzkum ev-
ropský patent. 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

Výlety k vodě

Želiv: klášter obklopený vodou
Redakce se vypravila na zasněženou Vysočinu k toku
Želivky a Trnávky, které obepínají monumentální pre-
monstrátský klášter v Želivi. Areál po 40 letech devas-
tace za předlistopadového režimu ožívá. V blízkosti
obce byly také vybudovány tři zajímavá vodní díla, 
z toho dvě mezi světovými válkami. Odkaz zde. 

K Jihlavě v Třebíči
Řeka Jihlava tvoří klíčovou součást panoramatu Tře-
bíče na jihovýchodě Vysočiny. Při vystoupání na útes
nad řekou na Masarykovu vyhlídku se otevře návštěv-
níkovi celé město jako na dlani. V dálce se tyčí monu-
mentální bazilika svatého Prokopa, pod vyhlídkou se
rozprostírají úzké uličky židovského města. Odkaz zde.
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