
Vážení čtenáři,

na přelomu února a března se zdá, že zima končí. Teploty atakují jarní
hodnoty, na horách postupně – tak jak to má příroda, ale i vodohospo-
dáři rádi - taje sníh, průběžně se plní v loňském roce v některých mís-
tech výrazně vyprázdněné nádrže sloužící jako zdroj vody pro průmysl,
ale především jako zdroj surové vody pro výrobu vody pitné. S ohledem
na zimní sněhovou nadílku se situace jeví příznivější než v uplynulých
letech. Nicméně v řadě míst naší země se bude deficit podzemních vod
z uplynulých let doplňovat jen obtížně. Ale buďme optimisté.

Mottem letošních oslav Světové dne vody je Leaving no one behind. V tomto
ohledu bychom si měli uvědomit, že naše země má to štěstí být mezi těmi
oblastmi na světě, kde je zajištěno dostatečné množství kvalitní pitné vody
pro všechny obyvatele. A to i přes mírné obtíže, kdy je v krizových momen-
tech nutné hledat operativní technická řešení, aby byly dodávky vody zajiš-
těny všem odběratelům. Toho si važme.

Stejně jako v uplynulých letech chystají u příležitosti Světového dne vody vo-
daři řadu akcí pro veřejnost. Takže neváhejte a vyrazte na začátku jara k vodě!

Vážíme si toho, že nás čtete!

Redakce vodarenstvi.cz 
únor 2019

Aktuality

SmVaK Ostrava investují na Kar-
vinsku více než 135 milionů 
Téměř 50 milionů korun zamíří do systému dodávek
pitné vody na stavby s celkovými náklady přesahujícími
90 milionů korun. V Karviné bude například zmodernizo-
ván vodovodní řad v ulici U Studny. Mnoho dalších inves-
tičních akcí v oblasti dodávek pitné vody proběhne 
v re gionu v Havířově, Bohumíně, Horních Bludovicích,
Dětmarovicích, Šenově, nebo Albrechticích u Českého
Těšína. Odkaz zde.

Lukáš Krejčíř novým finančním
ředitelem Povodí Moravy
Do pozice ředitele úseku finančního a informatiky jej
jmenoval generální ředitel Václav Gargulák. Krejčíř ve
funkci vystřídal Milana Zaorala, který se rozhodl k posled-
nímu lednu 2019 ukončit sedmiletou spolupráci s podni-
kem. Zájem o pozici projevilo 37 uchazečů. Odkaz zde.

Ministerstvo dopravy trvá na
jezu u Děčína
Ministerstvo dopravy nadále prosazuje stavbu jezu u Dě-
čína. Podle úřadu je klíčový pro další rozvoj tuzemské
vodní dopravy. Stavba je součástí Koncepce vodní do-
pravy do roku 2023. Dokument projedná vláda. Minister-
stvo na akci trvá i přes nesouhlasná stanoviska řady eko -
logických spolků. Stavbu dlouhodobě brzdí problé my 
s vyhodnocením jejího vlivu na životní prostředí. Stát se
tak pokouší vyjednat u Evropské komise možnost, že by
negativní dopady stavby na krajinu kompenzoval v za-
hraničí. Česko by investovalo do ekologie v cizině. 
Odkaz zde. 

Blíží se verdikt o budoucnosti 
vodárenství na Šumpersku
Má padnout rozhodnutí o tom, jak bude po roce 2020 vy-
padat provoz vodovodů a kanalizací na Šumpersku.
Valná hromada společnosti Vodohospodářská zařízení
Šumperk (VHZ) by měla schválit vypsání koncesního ří-
zení na další pětileté období. Některé obce zpočátku vo-
laly po založení nové provozní společnosti ve vlastnictví
municipalit. Podle studie by toto řešení ale bylo nejná-
kladnější a nutně by se promítlo do vyšších cen vody.
Odkaz zde. 

Jihomoravský kraj se odvolal 
pro ti rozhodnutí báňského úřadu
Brněnský obvodní báňský úřad v lednu vydal rozhodnutí
o stanovení dobývacího prostoru k těžbě štěrkopísku u
Uherského Ostrohu. Proti němu se odvolal Jihomoravský
kraj. V lokalitě by se dle plánu mělo těžit 350 tisíc tun
štěrku ročně. Poblíž se však nachází zdroj pitné vody na-
zvaný Bzenec-komplex, který zásobuje obyvatele Hodo-
nínska, Břeclavska a části Kroměřížska. Riziko ohrožení
zdroje potvrdili i jihomoravští hygienici. Odkaz zde.

Referendum o vodárnách ve
Zlíně nebude
Zastupitelé města vyhlášení referenda jednoznačně za-
mítli. Podle právních rozborů jsou dvě ze tří otázek, na
něž měli lidé odpovídat, nesprávně položené. Přípravný
výbor předložil návrh na pořádání referenda v létě minu-
lého roku, podle ministerstva vnitra v něm byly otázky
položené tak, že o nich nelze referendum uspořádat.
Odkaz zde. 

Dvě nové nádrže zadržují vodu 
v Rychlebských horách 
a v Nízkém Jeseníku
Jednu nově vybudovaly a druhou zmodernizovaly Lesy
ČR za 3,8 milionu korun. V době sucha vodní díla pomů-
žou krajině i rostlinám a živočichům. Lesy ČR obhospoda-
řují více než 1,2 milionu hektarů lesního majetku, tedy
šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečují rov-
něž o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy při-
bližně o třetinu délky toků a bystřin v ČR. Odkaz zde. 

Speciální komise proti suchu ve
Středočeském kraji
Komise již vypracovala prvních sedm návrhů opatření
bránících tomu, aby některé domácnosti v regionu zů-
staly na suchu. K prvním z nich by měla patřit rekon-
strukce propojení zdroje vody v Mělnické Vrutici s odbě -
ratelskými místy na opačném břehu Labe. U obce Obří-
ství vede totiž pod Labem propojka, která je kritickým
místem systému a je v nevyhovujícím stavu. Vodovodem
je zásobováno zhruba čtvrt milionu lidí. Náklady jsou 
odhadovány na 80 milionů. Odkaz zde. 

Modernizace JE Temelín za 1,5 mld.
ČEZ letos plánuje v Jaderné elektrárně Temelín 180 inves-
tičních akcí za 1,5 miliardy korun. Kromě několika inovací
chce posílit i bezpečnost. Práce budou energetici prová-
dět hlavně při odstávkách: odpojení prvního bloku začne
1. března, druhý blok přeruší výrobu ve druhé polovině
června. Obě odstávky by měly trvat dva měsíce. Odkaz zde. 

Vodárny a kanalizace Karlovy
Vary investovaly do kanalizací
Společnost v roce 2018 investovala do dostavby kanali-
zací v menších obcích či okrajových lokalitách s využitím
technologie tlakové kanalizace a do systému přečerpá-
vání odpadních vod do centrální čistírny pro více obcí.
Vodohospodáři například dokončili tlakový kanalizační
systém ve Starém Sedlišti a jeho části Úšava, pokračovala
také stavba kanalizace ve Štědré. Odkaz zde. 

Ministerstvo zemědělství inves-
tuje letos do výzkumu miliardu
Loni byla například podpořena vědecká práce zabývající
se dopady sucha na zemědělskou produkci, která vede 
k nalezení genů zvyšujících odolnost rostlin k suchu
nebo práce zaměřená na zvýšení odolnosti kuřat k bakte-
riálním infekcím. V roce 2018 vědci u zemědělských pro-
jektů skončili s vývojem nového stroje Eco Tiller 600 pro
pásové zpracování půdy. Díky technologii by měl být 
v půdě udržen lepší vodní režim. Odkaz zde. 

Laboratoře Aqualia: Sledujte
kvalitu vody ve studni!
Kvalita vody se ve studních mění i v závislosti na klimatic-
kých faktorech. Při tání sněhu či povodních nebo suchu
je proto nutné zkontrolovat, jakou vodu z nich pijeme.
Odpovědná péče tak může předejít zdravotním kompli-
kacím z nežádoucích látek, které v ní mohou být pří-
tomny. Na vodě ze studní je závislých zhruba 10 %
obyvatel České republiky. Odkaz zde. 

Významné investice do kanalizace
a vodovodů v Plzeňském kraji
Přestože dává Plzeňský kraj do rozvoje venkova a jeho
vodohospodářské infrastruktury více než jiné regiony,
mnohým převážně malým obcím vodovody a kanalizace

chybějí. Podle hejtmana Josefa Bernarda by muselo hejt-
manství investovat nejméně 10 miliard, aby kanalizace
fungovala na celém Plzeňsku. Žhavým tématem je také
kvalita vody v samotné Plzni, která před čtyřmi lety mo-
dernizovala za více než miliardu korun úpravnu vody na
Homolce. Odkaz zde. 

Ze světa

Stoletá voda v Austrálii
Jedním z povodní nejhůře zasažených míst bylo město
Townsville v severním Queenslandu. Evakuovat se mu-
sela část ze 180 tisíc obyvatel, někteří své domovy od-
mítli opustit. „Počasí je stále extrémnější. Těžko říct, jestli
to je kvůli změně klimatu. Bylo to děsivé, ale rozhodli
jsme se zůstat. Tenhle dům už toho vydržel hodně,“ řekl
jeden z místních Mark Parison. Jeho dům nakonec příval
vody zvládl. Odkaz zde.  

EEA: K čistírně odpadních vod je
připojeno více než 80 % Evropanů
Evropská agentura pro životní prostředí vydala publikaci
Signály 2018 - Voda je život. Evropské řeky, jezera a moře
podle agentury čelí tlakům spojeným se znečištěním,
nadměrným využíváním a změnou klimatu. Vedle těchto
témat se zpráva zabývá také problematikou městských vod
a přeshraničních přesahů v oblasti znečišťování a ochra ny
evropských vod. Redakce vodarenstvi.cz se podrobněji
zaměřila na některá témata publikace. Odkaz zde.

Zimbabwe: Desítky mrtvých při
zatopení dolu
Při zatopení dolu na zlato v Zimbabwe, který po intenziv-
ních deštích zalila voda z protržené hráze, zemřely přes
dvě desítky lidí. Událost se odehrála v dolech v Battlefi-
elds poblíž města Kadoma ve střední části země, kde
voda zatopila systém podzemních šachet. Odkaz zde.

Komentáře

Anketa vodarenstvi.cz 
Redakce vodarenstvi.cz provedla průzkum mezi význam-
nými vodárenskými společnostmi a zajímala se o nejúspě -
šnější dokončené projekty v loňském roce, proble matiku
sucha nebo o objem připravovaných investic pro rok
2019. Odkazy zde, zde, zde, zde. 

Babiš: V boji se suchem jsou klí-
čové rychlé projekty
Česko je i přes vydatnou sněhovou nadílku postiženo
půdním suchem a 50 % mělkých vrtů stále vykazuje stav
silného až mimořádného sucha. Jedná se především o vrty
na Moravě (s výjimkou horských oblastí) a v Polabí. Pro boj
se suchem je také klíčová adaptace na něj a připravenost
státu na krizové situace. Ministr životního prostředí Ri-
chard Brabec svolal druhé jednání odborníků z Národní
koalice pro boj se suchem. Na komentáře odborníků se
zaměřilo vodarenstvi.cz. Odkaz zde, zde. 

Lesy ČR: Zvyšovali jsme investice
do vodohospodářství
Z hlediska podpory státu pro opatření v oblasti vodního
hospodářství pokračují na ministerstvu zemědělství další
etapy programů Prevence před povodněmi a Opatření

na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích,
které Lesy ČR využívají. Podnik také čerpá dotace z pro-
gramů v působnosti ministerstva životního prostředí,
které jsou orientovány na revitalizaci a obnovu vodních
ploch. Odkaz zde.

A. Schubert: Děkujme přírodě za
sněhovou nadílku, není důvod
jásat
„Nezodpovědně drancujeme půdu, která není schopna
přirozeně vsakovat vodu,“ říká ve své glose v Deníku sta-
rosta Modravy Antonín Schubert. Jeho sloupek vodaren-
stvi.cz publikovalo v nezměněné podobě. Odkaz zde. 

Čunek: V přípravách Vlachovic je
pozitivní posun
Vlachovická přehrada s kapacitou téměř 30 milionů kubíků
bude strategickou zásobárnou vody nejen pro Zlínsko.
Stavba by měla být klíčovým vodohospodářským projek-
tem, který stát v příštích letech akcentuje. Vláda České re-
publiky loni v dubnu schválila realizaci přírodě blízkých
opatření až do výše 872 milionů korun. Stavbu navrhlo Po-
vodí Moravy, které je zároveň jejím investorem. Odkaz zde. 

SOVAK ČR

SOVAK ČR považuje dělení od-
lehčovacích komor na stokové
síti a čistírnách za nesystémové
Na konci ledna proběhla v Praze tisková konference
SOVAK ČR. Pozornost byla upřena i na dělení odlehčova-
cích komor na stokové síti a čistírnách. „Řada čistíren od-
padních vod čistí srážkové vody alespoň na mecha nickém
stupni, a následně jsou tak do recipientu vypouštěny 
v daleko vyšší kvalitě, než by k tomu docházelo při odleh-
čení ve stokové síti. Vyvolané investiční náklady na zajiš-
tění požadavku na měření objemu a složení odlehčo va -
ných vod v konečném důsledku do budoucna zaplatí
koncoví zákazníci v platbách za stočné,“ uvedl ředitel
sdružení Oldřich Vlasák. Odkaz zde.  

SOVAK ČR podporuje minister-
stvo zemědělství v přístupu k od-
lehčovacím komorám 
V současnosti probíhá vypořádání připomínek vzešlých 
z mezirezortního řízení k novele zákona o vodách věnované
problematice sucha. Z první verze vypořádání připomínek
vyplývá, že čtyři povinně připomínková místa podala návrh
na úpravu výše zmíněného ustanovení do původní podoby
tak, aby výjimka z nutnosti získat povolení k vypouštění od-
padních vod do vod povrchových z odlehčovacích komor
platila plošně, bez dělení jejího umístění. Odkaz zde. 

Vzdělávání

Zimní vydání čtvrtletníku SmVaK
Ostrava Z první ruky
Vodohospodáři se v prvním letošním čísle vrací k 60. vý-
ročí zrodu Ostravského oblastního vodovodu jako páteř-
ního výrobního a distribučního systému pro zásobování
regionu pitnou vodou. To oslavili před Vánoci. Hlavními

tématy magazínu jsou investice do vodárenské infra-
struktury. V čísle najdete příklady nejvýznamnějších sta-
veb v oblastech působnosti společnosti. Odkaz zde. 

Studenti pražského gymnázia
chtějí vyčistit Vltavu
Záplavy kelímků, tácků a příborů ve Vltavě v roce 2018
nenechaly klidnými studenty Pražského humanitního
gymnázia. Iniciovali neziskový projekt Čistá řeka. Cílem je
omezit používání jednorázových plastů u řeky, konkrétně
v úseku mezi Vyšším Brod a Boršovem nad Vltavou. Jedná
se o nejvytíženější trasu vodácké sezóny. Odkaz zde.

Vodaři na severu Čech vyhlásili
hru pro děti
Postavit ptačí budku a rozmístit ji do přírody. Taková je
podstata soutěže, kterou pro školní družiny Ústeckého a Li-
bereckého kraje vyhlásily vodárenské společnosti na se-
veru Čech. Podle ředitelky komunikace a marketingu
provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace
Ivety Kardianové klání s mottem Stavíme ptačí budky volně
naváže na loňskou soutěž zaměřenou také na ochranu pří-
rody, které se zúčastnilo 102 školních družin. Odkaz zde.

Jižní Čechy: Studenti pěti zemí se
poznávají pomocí vodních témat
Gymnázium J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích přivítalo
studenty z několika evropských zemí, kteří zde pobývají
díky programu Erasmus. Setkali se studenti z České repu-
bliky, Itálie, Rumunska, Portugalska a Turecka. Informoval
o tom Českobudějovický týden. Odkaz zde.

Blíží se Světový den vody 
Světový den vody se koná každoročně k upoutání pozor-
nosti na význam vody a potřebu obhajovat udržitelné na-
kládání s vodními zdroji. Tradice byla založena v roce 1993,
kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených ná-
rodů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody. Oslavy
jsou spojeny s množstvím akcí určených pro veřejnost, při
kterých je možné navštívit jinak nepřístupná místa spo-
jená s vodou. Jak se na tento den připravují významné 
vodohospodářské společnosti? Odkaz zde, zde, 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

Černá Opava: od pramene 
k soutoku
Redakce se vypravila zasněženými Jeseníky podél
toku Černé Opavy od jejího pramene poblíž Rejvízu až
k soutoku se Střední Opavou ve Vrbně pod Pradědem.
Cestou narazila na řadu přírodních, ale i historických 
a technických památek. Odkaz zde.  

Meandry Lučiny u hornického
srdce republiky
Málokdo by očekával, že několik set metrů od Haví-
řova, který byl v duchu socialistického realismu vybu-
dovaný v polovině minulého století jako zázemí pro
černouhelný průmysl moravskoslezského regionu, na-
lezne unikátní přírodní památku v podobě meandru-
jící Lučiny. Řeka vytváří meandry, lavice, štěrkové ná -
no sy, její tok se s ohledem na vodní poměry v průběhu
roku mění. Odkaz zde.

http://www.vodarenstvi.cz/2019/02/16/magazin-patriot-ke-kouzelne-meandrujici-lucine-u-byvaleho-hornickeho-srdce-republiky/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/02/19/od-pramene-k-usti-cerne-opavy-nad-vrbnem-a-u-rejvizu/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/02/27/v-sobotu-16-brezna-se-k-oslavam-svetoveho-dne-vody-prida-take-ovak/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/04/povodi-odry-zve-pri-prilezitosti-svetoveho-dne-vody-na-den-otevrenych-dveri/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/03/smvak-ostrava-zvou-na-svetovy-den-vody-2019-zpristupnime-verejnosti-nejvetsi-upravnu-vody-a-vyznamne-cistirny-odpadnich-vod/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/02/27/jizni-cechy-studenti-peti-zemi-se-poznavaji-pomoci-vodnich-temat/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/02/19/severoceska-vodarenska-spolecnost-a-severoceske-vodovody-a-kanalizace-vyhlasily-hru-pro-deti/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/02/18/studenti-prazskeho-gymnazia-chteji-ocistit-vltavu/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/02/08/vyslo-prvni-letosni-cislo-ctvrtletniku-smvak-ostrava-z-prvni-ruky/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/02/16/sovak-cr-podporuje-ministerstvo-zemedelstvi-v-pristupu-k-odlehcovacim-komoram-na-cov/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/02/01/sovak-cr-povazuje-deleni-odlehcovacich-komor-na-stokove-siti-a-na-cistirnach-podle-mzp-za-nesystemove/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/02/25/jiri-cunek-v-pripravach-vlachovicke-prehrady-je-patrny-pozitivni-posun/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/02/12/glosa-antonina-schuberta-dekujme-prirode-za-snehovou-nadilku-k-jasotu-ale-zadny-duvod-neni/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/02/14/lesy-cr-pro-vodarenstvi-cz-v-poslednich-letech-jsme-zvysovali-investice-do-vodniho-hospodarstvi/
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