
Vážení čtenáři,

jaro je tady! Ačkoliv sněhu bylo v zimě více než v uplynulých letech,
údolní nádrže jsou na většině našeho území doplněné, aby mohly
během roku plnit své úkoly, přesto experti varují. Zásoby podzemní
vody se sice zvýšily, ale nedoplnily se na odpovídající úroveň. Nebez-
pečí sucha tak není ani letos zažehnáno. Uvidíme, jak se se situací 
v dalších měsících vypořádá příroda, ale také lidé a organizace s odpo-
vědností za hospodaření s vodou.

Máme za sebou oslavy Světového dne vody. A zdá se, že akce, které jednot-
livé subjekty pro veřejnost v této souvislosti organizují, získávají stále více
pozornosti a navštěvuje je stále více lidí. I to dokládá, že problematika sucha,
vodních zdrojů, opatřeních pro zajištění vody v krajině nebo spolehlivosti
dodávek pitné vody se stávají důležitým tématem politických, vědeckých 
a společenských diskuzí.

Rozjela se také série jarních konferencí s vodárenskou tématikou. Navštívili
jsme Vodu Zlín 2019 a chystáme se na největší letošní akci VOD-KA 2019 
v pražských Letňanech. Máte-li návrhy, nápady, postřehy nebo doporučení,
čemu by se náš portál v dalším období věnovat, neváhejte se na nás obrátit.

Vážíme si toho, že nás čtete! Redakce vodarenstvi.cz březen 2019

Aktuality

Konference Voda Zlín 2019 
Portál vodarenstvi.cz byl opět mediálním partnerem
oborové konference Voda Zlín 2019. Na akci vystoupila
řada osobností tuzemské vodárenské branže. Ze Zlína
jsme publikovali řadu textů, které si můžete přečíst zde,
zde, zde, zde, zde nebo zde.

Tisková konference v Ostravě 
V druhé polovině března redakce vodarenstvi.cz nechy-
běla na tiskové konferenci ke Světovému dni vody, která
se uskutečnila v sídle Povodí Odry v Ostravě. Ke slovu se
postupně dostali generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol
Pšenička, generální ředitel Ostravských vodáren a kanali-
zací Vojtěch Janoušek a generální ředitel Povodí Odry Jiří
Pagáč. Více zde, zde, zde.

Ministerstvo dopravy končí 
s výstavbou vodních děl
Svaz průmyslu a dopravy ČR a Svaz dopravy ČR jsou proti
rozhodnutí převést veškerou investiční činnost na vod-
ních cestách v České republice na ministerstvo zeměděl-
ství. Podle nich by tento krok ohrozil koncepčnost rozvo -
je vodní dopravy. Podle obou svazů podniky Povodí, na
která má investiční činnost přejít, nemají ani zkušenosti s
výstavbou, ani odborníky, kteří by byli schopni 
budovat síť vodních cest. Odkaz zde. 

Česko má dokumentaci pro 
proces EIA kvůli Turówu
Polská strana dodala doplněnou dokumentaci o vlivu
chystaného rozšíření hnědouhelného dolu Turów na ži-
votní prostředí. V dole se těží na ploše 45 kilometrů čtve-
rečních, nově se má rozšířit až o 11 kilometrů čtve rečních,
což by umožnilo dlouhodobý provoz blízké elektrárny. 
V souvislosti se ztrátou podzemní vody je nejohroženější
část Hrádku nad Nisou-Uhelná. Odkaz zde.

Lesy ČR postaví suchý poldr 
u Seče na Chrudimsku
Nádrž má zastavit až stoletou povodeň. Systém protipo-
vodňových opatření za víc než 20 milionů bude vybudo-
ván na Počáteckém potoce. Poldr s hrází vysokou 8 metrů
a dlouhou 147 metrů má stát přímo nad obcí Počátky.
Hráz by měla dokázat stoletou povodňovou vlnu zredu-
kovat na desetinu. Odkaz zde.

Na většinu řek můžete 
s půl promile
V problematice, která dlouhé měsíce rezonovala mezi 
vodáky a poslanci, je jasno. Lidé budou moci vyjet na 
velkou část řek s půl promile alkoholu v krvi. Dnes nesmí
požít žádný alkohol pod pohrůžkou až stotisícové pokuty.
Ve hře byla dokonce tolerance jedné promile, návrh ale
neprošel. Pro změnu pravidel pro vodáky bylo 123 ze 180
přítomných poslanců. Výjimku navrhl poslanec ANO
Milan Feranec. Odkaz zde. 

Na Šumpersku neprodlouží
smlouvu koncernu Suez
Na Šumpersku došlo ke klíčovému verdiktu. Obce se roz-
hodly neprodloužit smlouvu Suezu, který v oblasti dvě
dekády provozuje vodárenskou soustavu. O tom, kdo se
bude desítkám obcí starat o pitnou vodu a kanalizace,
rozhodne soutěž. Plán, že by si provoz obce zajišťovaly
samy, prozatím padl. Odkaz zde. 

Praha investuje do dalších 
protipovodňových opatření
Metropole se obává dalších povodní. Od posledních zá-
plav sice uplynulo téměř šest let, ale podle znalců může
velká voda kdykoli udeřit znovu. V současnosti chrání
hlavní město necelých dvacet kilometrů pevné a mobilní
hráze. Nejdříve dojde k prodloužení linie na Františku 
a na Výtoni, v budoucnu by měla vzniknout protipovod-
ňová opatření v Trojské kotlině. Odkaz zde. 

Metrostav modernizuje Gabčíkovo
za 3,75 miliardy
Před několika týdny zahájil Metrostav rekonstrukci pla-
vebních komor vodního díla Gabčíkovo na Slovensku.
Jedná o výměnu horních a dolních vrat, plnicích a prázd-
nících systémů, dynamické ochrany horních a dolních
zhlaví, hydraulických systémů ovládání a řídicího systému.
S dokončením se počítá na začátek roku 2022. Akce je
spolufinancována ze zdrojů EU 123 miliony korun. Odkaz
zde. 

Devět z deseti vzorků z Vltavy 
a Labe obsahovalo mikroplasty
Nejvíce částic mikroplastů, 18, obsahoval litrový vzorek
vody odebraný poblíž výpusti čistírny odpadních vod 
v Ústí nad Labem-Neštěmicích. Mikroplasty se údajně
dostávají i do lidského organizmu. Výsledky laborator-
ních testů pro Právo potvrdil Lukáš Hrábek z Greenpeace.
Odkaz zde. 

3,1 miliardy na projekty 
posilující vodní ekosystémy
Za posledních pět let byly v České republice schváleny
stovky projektů pro posilování vodních ekosystémů a za-
držování vody v krajině za více než 3,1 miliardy korun.
Desítky milionů mířily na akce, jako jsou obnova řeky
Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví nebo projekt, který
by měl zlepšit kvalitu vody v Máchově jezeře. Odkaz zde. 

Za loňské sucho požadují 
zemědělci 2 miliardy
Stát proplácí zemědělcům škody způsobené suchem. 
V první fázi posílali zemědělci žádosti na kompenzace za
krmné plodiny. Zemědělský intervenční fond jich v tomto
případě přijal 9600 bezmála za miliardu. Ve druhé fázi
chtějí farmáři kompenzace za škody na tržních plodinách,
suma přesáhla miliardu korun. Mezi zemědělci panují
obavy, že se mohl loňský scénář opakovat. Odkaz zde. 

Ze světa

Polsko: nejhlubší bazén na světě
Vodní království DeepSpot v Mszczonówě zhruba 40 kilo-
metrů od Varšavy bude lákat na bazén s hloubkou 45
metrů. Podle majitelů bude objem tak velký jako 27 ob-
vyklých bazénů s délkou 25 metrů. Pod vodou se staví
také tunel, ze kterého mohou návštěvníci pozorovat 
potápěče. Odkaz zde.  

Skončila kampaň #ProtectWater
Do kampaně proti znečišťování a ničení řek, jezer, pod-
zemních vod a mokřadů se zapojilo 370 tisíc Evropané 
a více než 130 nevládních organizací za podpory spolku
Arnika. Aktivisté nesouhlasí s oslabením evropské směr-
nice, která chrání kvalitu vody včetně pitné, a požadují
zachování přísnější ochrany. Odkaz zde.

Vodní eroze postihuje čtvrtinu EU
Čtvrtina území Evropské unie je postižena erozí. Do roku
2050 mohou až čtyři miliardy lidí na světě žít v suchých
oblastech, což může způsobit mnohem větší migrační
vlnu. Na změnu máme podle klimatologů jen 12 let.
Video najdete zde.

Komentáře

Izraelský velvyslanec v Praze:
Obě země prohlubují spolupráci 
Daniel Meron poskytl rozhovor magazínu TRADE NEWS.
Redakce vodarenstvi.cz se zaměřila na část týkající se vo-
dohospodářství. Na podzim 2018 bylo rozhodnuto, že
Česko bude rozšiřovat spolupráci s Izraelem v oblasti ži-
votního prostředí. Návrh dohody předložené ministrem
životního prostředí Richardem Brabcem a ministrem za-
hraničí Tomášem Petříčkem podpořila vláda. Odkaz zde. 

Prezentace v Chorvatsku
Osm českých vodohospodářských firem se prezentovalo
5. března v Záhřebu na odborném semináři s názvem
Mise českých vodohospodářských firem do Chorvatska,
který letos zorganizoval místní zastupitelský úřad ČR.
Akce byla součástí projektu ekonomické diplomacie MZV
ČR a konala se v úzké spolupráci se SOVAK ČR a agentu-
rou Czech Trade. Seminář se uskutečnil v prostorách 
chorvatské státní agentury Chorvatské vody. Odkaz zde. 

Na povodně lidé zapomenou 
po dvou generacích
Tým vědců z Fakulty životního prostředí České zeměděl-
ské univerzity v Praze zjistil, že kolektivní paměť vyprchá
dříve, než si odborníci mysleli. Podle studie stačí dvě ge-
nerace a lidé zapomenou na nebezpečí, které představují
extrémní povodně. Potvrdilo se, že s každou další povodní
zůstávají lidé stejně neopatrní a naivní. Studie vyšla v ča-
sopise Nature Communications a informovala o ní Česká
televize. Odkaz zde.

ČHMÚ: Sněhu bylo málo, deficit
vody se nepodařilo vyrovnat
Český hydrometeorologický ústav zveřejnil zprávu, ve
které zhodnotil stav sucha v loňském roce. Hydrologové
museli konstatovat, že se studny opět zcela nenaplní.
Sněhu během zimy nebylo tolik, kolik by bylo potřeba.
Redakce vodarenstvi.cz se zaměřila na hodnocení zimy 
z pohledu hydrologů. Odkaz zde. 

SOVAK ČR

Vyšlo třetí letošní číslo časopisu
SOVAK
Titulní strana zachycuje Úpravnu vody Turnov-Nudvojo-
vice po její rekonstrukci, která probíhala od listopadu
roku 2017 do prosince 2018. V druhém článku vydání se
předseda Vodohospodářského sdružení Turnov Milan
Hejduk zaměřil na zhodnocení přístupů k obnově ma-
jetku a k nové výstavbě. Mimo jiné zmiňuje, že při investi-
cích je velký důraz kladen na architektonickou stránku 
a použité materiály. Odkaz zde.  

SOVAK ČR: Snížení DPH na vodné
a stočné neprošlo 
13. března 2019 byl na 27. schůzi Poslanecké sněmovny ČR
projednán Senátem ČR vrácený návrh zákona, kterým se
mění některé zákony v oblasti daní a další legislativa. Posla-
necká sněmovna se vzhledem k rozsahu Senátem navrho-
vaných změn vrátila k původnímu návrhu a přehlasovala
senátní návrh. Odkaz zde. 

Předseda SOVAK ČR Vostrý: Před
vodárenstvím stojí řada výzev 
V úvodní přednášce konference VODA Zlín 2019 hovořil
předseda představenstva SOVAK ČR Miloslav Vostrý o vý-
zvách, které před českým vodárenstvím aktuálně stojí.  Prv-
ním z nich je sucho, jemuž od extrémně suchého a teplého
roku 2015 země čelí. Řešením do budoucna je obnovování
stávajících, budování nových a propojování nadregionál-
ních skupinových vodovodů, aby mohly v případě potřeby
řešit situaci v ohrožených lokalitách. Odkaz zde. 

Oldřich Vlasák vyzdvihl roli
SOVAK ČR 
K hostům konference Voda Zlín 2019 patřil předseda SOVAK
ČR Oldřich Vlasák. Organizace je členem skupiny Voda-sucho,
kterou zřídil ministr zemědělství Miroslav Toman.  „V této
souvislosti řešíme jako sdružení především provozní a tech-
nické věci,“ poznamenal Vlasák. SOVAK ČR je také členem
takzvané Koalice pro sucho, která má za cíl koordinovat sou-
činnost zainteresovaných ministerstev v souvislosti s touto
problematikou. Odkaz zde.

Vzdělávání

Světový den vody 2019 
Tradice oslav byla založena v roce 1993, kdy byl Valným
shromážděním Organizace spojených národů 22. březen
vyhlášen Světovým dnem vody. Oslavy byly spojeny 
s množstvím akcí určených pro veřejnost, při kterých bylo
možné navštívit jinak nepřístupná místa spojená s vodou.
Nejinak tomu bylo i v České republice, kde své běžně ne-
přístupné provozy otevřela celá řada vodárenských spo-
lečností nebo podniků povodí. Odkaz zde, zde, zde.

Vyšel Zpravodaj o vodě 
V únoru uplynulo přesně 90 let od rekordního mrazu,
který sevřel naši republiku. Jak s mrazy bojuje Povodí
Moravy, a co všechno zima vlastně dokáže? I to se do-
čtete v prvním čísle letošního Zpravodaje o vodě. Vodo-
hospodáři také zavedli novou rubriku Pod lupou, ve které
představí podrobněji své závody a ředitelství. 
Odkaz zde.

Podzemní vody ve vodárenské
praxi 2019 s partnerstvím 
vodarenstvi.cz 
10. – 12. dubna 2019 se koná v Rychnově nad Kněžnou 
6. ročník konference Podzemní vody ve vodárenské praxi.
Hlavním tématem jsou Území vyhrazená pro odběr vody
pro lidskou spotřebu. Odkaz zde.

Nabídka doktorského studia 
v oblasti řízení rizik
ČVUT v Praze v projektu RIRIZIBE připravuje průřezový
doktorský program, jehož cílem je připravit odborníky,
kteří budou umět na současné světové odborné úrovni
správně identifikovat, analyzovat, hodnotit, řídit a vypo-
řádat rizika spojená s technickými díly s cílem zajistit bez-
pečné parametry. Cílem výuky je bezpečný objekt, který
je odolný vůči známým pohromám a neohrožuje své
okolí, a to ani při svých kritických podmínkách. 
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

Vítání jara u horských nádrží
Redakce navštívila s počátkem jara několik nádrží 
v českých horách. Údolní nádrž Šance na řece Ostra-
vici v Beskydech se skví po komplexní rekonstrukci
novotou a láká v pěkných dnech stovky návštěvníků.
Jarní tání doplnilo také Bystřičku na Vsetínsku, která
patří k jedné z nejstarších přehrad u nás, má unikátní
architektonický styl a je památkově chráněna. Příseč-
nice v Krušných horách je díky okouzlujícímu okolí
perlou mezi krušnohorskými nádržemi. Více se do-
čtete zde, zde a zde.

Mystické místo nad Želivkou
Redakce vyrazila také nad nádrž Švihov k Horní Pasece
k místu spojenému s působením umučeného pátera
Josefa Toufara. V lese se zde na tajemném, zaduma-
ném místě poblíž kaple Nejsvětější Trojice nachází
Křížná studánka. Více se dočtete zde.

Zemská brána
Jaro jsme vítali také v Zemské bráně v Orlických ho-
rách na česko-polské hranici, kde si Divoká Orlice razí
cestu přes mohutné balvany hlubokým kamenitým
údolím do naší země. Více zde.

http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/21/privitejte-jaro-v-zemske-brane/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/08/vitani-jara-u-studanky-nad-zelivkou/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/09/perlu-mezi-krusnohorskymi-prehradami-doplnilo-tani/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/07/do-srdce-valasska-k-unikatni-bystricce/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/18/sance-perla-beskydskych-prehrad-se-po-rekonstrukci-naplnila/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/21/sovak-cr-nabidka-pripravovaneho-studia-ph-d-v-oblasti-rizeni-rizik/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/28/vodarenstvi-cz-medialnim-partnerem-konference-podzemni-vody-ve-vodarenske-praxi-2019/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/15/zpravodaj-o-vode-1-2019/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/26/333-navstevniku-na-vodni-elektrarne-dalesice/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/26/2700-navstevniku-v-muzeu-prazskeho-vodarenstvi/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/27/svetovy-den-vody-400-navstevniku-v-provozech-smvak-ostrava/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/14/voda-zlin-2019-oldrich-vlasak-vyzdvihl-role-sovak-cr/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/14/vostry-pred-vodarenstvim-stoji-rada-vyzev/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/16/sovak-cr-napoprve-snizeni-dph-na-vodne-a-stocne-neproslo/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/20/vyslo-cislo-3-2019-casopisu-sovak/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/18/chmu-snehu-bylo-malo-deficit-vody-se-znovu-nepodarilo-vyrovnat/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/13/na-povodne-lide-zapomenou-po-dvou-generacich/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/07/uspesna-prezentace-ceskych-vodohospodarskych-firem-v-chorvatsku-2/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/05/izraelsky-velvyslanec-v-praze-daniel-meron-obe-zeme-buduji-pevne-zaklady-k-prohloubeni-spoluprace/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/26/video-vodni-eroze-postihuje-ctvrtinu-eu/https:/zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropsky-parlament/video-klima-se-meni-rychleji-nez-vedci-cekali-vodni-eroze-po/r~a0f8c60a4f1511e9b9980cc47ab5f122/?redirected=1553540345
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/17/skoncila-kampan-protectwater/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/13/v-polsku-otevrou-nejhlubsi-bazen-na-svete/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/26/za-lonske-sucho-pozaduji-zemedelci-2-miliardy/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/25/31-miliardy-na-projekty-posilujici-vodni-ekosystemy/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/24/devet-z-deseti-vzorku-vody-z-vltavy-a-labe-obsahoval-mikroplasty/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/16/metrostav-modernizuje-vodni-dilo-gabcikovo-za-375-miliardy/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/13/praha-bude-investovat-do-dalsich-protipovodnovych-opatreni/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/08/obce-na-sumpersku-pristi-rok-neprodlouzi-smlouvu-francouzskemu-koncernu-suez-ondeo/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/07/na-vetsinu-rek-s-pul-promile/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/06/lesy-cr-postavi-suchy-poldr-u-sece-na-chrudimsku/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/05/cesko-ma-dokumentaci-pro-proces-eia-kvuli-dolu-turow/
http://www.vodarenstvi.cz/2019/03/04/ministerstvo-dopravy-konci-s-vystavbou-vodnich-del-sp-cr-a-sd-cr-s-tim-nesouhlasi/
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