
Vážení čtenáři,

v době, kdy probíhala v Praze nejvýznamnější vodárenská akce roku – vý-
stava VODOVODY-KANALIZACE 2019, zasáhly část našeho území vydatné
deště, které v řadě míst rozvodnily vodní toky, pomohly snížit deficit zásob
podzemní vody a doplnily nádrže ve všech povodích v zemi. Oddechli si také
zemědělci, protože srážky zažehnaly zemědělské sucho a pomohly úrodě.
Květen byl celkově srážkově nadprůměrný a teplotně chladnější, takže bru-
tální jarní sucho, kterého jsme se na řadě míst v zemi obávali, nakonec ne-
nastalo. Odborníci nicméně upozorňují, že jedna na sníh vydatnější zima 
a jeden deštivější měsíc nemohou plně kompenzovat několik suchých let,
kterými jsme prošli. 

Výstava v Letňanech byla jednoznačně úspěšná, což bylo patrné při pohledu na
haly zaplněné lidmi, zajímavý program a stánky vystavovatelů praskající ve švech.
Návštěvníci si mohli prohlédnout řadu nových technologií, zařízení a přístupů 
k dodávkám pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní. Součástí výstavy byla
kromě standardního programu také řada novinek jako například veletrh pracov-
ních příležitostí VOD-KA. Je dobře, že i tak konzervativní obor, jako je vodárenství,
se nebojí inovací. Ať už v technické, provozní nebo personální oblasti.

Děkujeme, že nás čtete! Redakce vodarenstvi.cz květen 2019

Aktuality

VOD-KA 2019
Výstava Vodovody-kanalizace je díky svému rozsahu 
i dlouholeté tradici vyhledávána odbornou veřejností 
i potenciálními zaměstnanci, které vodárenské společ-
nosti hledají. Vysoká úroveň veletrhu odráží stav oboru 
a může být jedním z faktorů při zvažování lidí hledat 
pracovní místo. Vodarenstvi.cz patřilo k hlavním mediál-
ním partnerům a redakce byla na místě celé tři dny ko-
nání akce. Více zde. 

Vedení Vodovodů a kanalizací
Břeclav odvolalo ředitelku
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břec-
lav na konci dubna odvolalo ředitelku Pavlínu Vlkovou.
Změna následovala poté, co bylo v únoru zvoleno nové
představenstvo. Výkonem funkce byla dočasně pověřena
dosavadní ekonomická náměstkyně Jana Javorská. 
Více zde.

60 miliard na čištění odpadních
vod po vstupu ČR do EU
Česká republika si připomíná patnáct let od vstupu do
Evropské unie. Na projekty vedoucí ke zlepšování život-
ního prostředí bylo za tu dobu proplaceno z evropských
peněz zhruba 165 miliard korun. Jedním z nejnáročněj-
ších projektů bylo odstranění ekologických zátěží po
těžbě ropy v oblasti Moravské Nové Vsi. Více zde.

Jiří Tkáč generálním ředitelem 
Povodí Odry
K prvnímu květnu 2019 se novým generálním ředitelem
státního podniku Povodí Odry stal Jiří Tkáč, který nahra-
dil Jiřího Pagáče. Do funkce ho jmenoval ministr země-
dělství Miroslav Toman. Nově jmenovaný ředitel má dlouho -
dobé zkušenosti z vodního hospodářství a dvacet let
vedl v podniku Závod Opava. Je absolventem VUT Brno.
Více zde.

Spotřeba vody loni v Česku vzrostla 
Celková spotřeba se meziročně zvýšila o 1,8 litru na 133,5
litru na osobu a den, v domácnosti průměrný Čech spo-
třeboval denně 89,2 litru vody. Informoval o tom Český
statistický úřad. Více zde.

VaK Hradec Králové se ziskem 43,4
milionu 
Většinu loňského zisku chce společnost uvolnit na inves-
tice. Dividendu hodlá zachovat na třech korunách na
akcii, což představuje výplatu v celkové výši 5,9 milionu
korun. Zbytek chtějí vodárny dát na tantiémy a do sociál-
ního fondu. O rozdělení zisku rozhodne valná hromada 
5. června. Více zde.

Svolána Národní koalice pro boj se
suchem 
Česko mělo za sebou v květnu jeden z nejdeštivějších
týdnů roku, ale sucho nadále sužuje významnou část
území. Ovocnáře navíc vystrašily mrazy. Například vý-
chodně od Prahy se nachází jedna z oblastí, kde se vy-
datné srážky posledních dnů projevily na povrchu, ale ne
na stavu podzemních vod. V hlubších vrstvách půdy zůs-
tává výrazné až extrémní sucho. Více zde.

ČIŽP loni provedla 16,5 tisíce kontrol 
V souvislosti s kontrolami v roce 2018 rozdala inspekce
pokuty za více než 100 milionů. Loňských 16 572 kontrol
představuje o 708 více než v roce 2017. Na jednoho inspe -
ktora připadlo v roce 2017 v průměru 41 kontrol, tedy
stejně jako loni. Nejvíce pokut, 855, padlo za odpady. Ne-
chyběly ani sankce za porušení vodního zákona. Celková
výše pokut klesla oproti roku 2017 o téměř 13 milionů
korun. Více zde.

Moravský Krumlov chce opustit
svazek 
Představitelé Moravského Krumlova vyslali jasný vzkaz.
Třebíčský vodárenský svazek chceme opustit. Ten se však
brání a tvrdí, že kvůli čerpání dotací není odchod města
až do roku 2025 možný. Více zde.

Významné investice SmVaK Ostrava 
Důležité stavby proběhnou v areálech čistíren odpadních
vod ve Frýdku-Místku a Třinci. Zde si vyžádají 22 milionů,
dalších sedm milionů zamíří do Jablunkova. Tam bude pro-
voz nejen modernizován, ale také rozšířen, protože nara-
zil na své kapacitní limity. SmVaK Ostrava letos celkem inve-
 stují na Frýdecko-Místecku více než 170 milionů. Více zde.

Povodňový stav na desítkách míst 
Zhruba na třech desítkách míst České republiky vystou-
paly hladiny toků. Nejnižší stupeň povodňové aktivity byl
ve čtvrtek 23. května kolem páté ranní na 16 místech,
druhý stupeň na osmi místech a třetí nejsilnější stupeň,
ohrožení, byl vyhlášen na řece Smědé na Liberecku na
Bečvě na Přerovsku. Více zde.

Na Slezskou Hartu vyplula nová loď 
Bezbariérová loď již brázdí vody nádrže. Turisty začala
vozit od června. Plavidlo má dva elektromotory na lithi-
ové baterie a na střeše solární panely. Moravskoslezský
kraj vyšla na 14 milionů korun. Provozovat ji bude svazek
obcí Mikroregion Slezská Harta. Více zde.

Nové informační centrum na Šancích 
Návštěvníci infocentra budou mít možnost získat pro-
střednictvím interaktivních obrazovek informace o vod-
ním hospodářství, vodohospodářské soustavě povodí
Odry a dalších zajímavostech. Vše je také doplněno krát-
kými filmy, vizualizacemi, animacemi a obrázky. Infor-
mační centrum bude otevřeno během letní sezony vždy
od čtvrtka do neděle od deseti ráno do čtyř hodin odpo-
ledne. Více zde.

Ze světa

Kalina pro Profit: Egypt má potenciál 
Ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Káhiře Pavel Ka-
lina poskytl rozhovor ekonomickému magazínu Profit.
Podle něj by měli být exportéři v zemi aktivnější, protože
Egypt má potenciál pro dodavatele čistíren a úpraven vody.
Vodarenstvi.cz se zaměřilo zejména na nový investiční
zákon v severoafrické zemi a oblast vodního hospodářství.
Více zde.

Desítky mrtvých při povodních 
v Afghánistánu
Rozsáhlé záplavy postihly v květnu 34 afghánských pro-
vincií. O život přišlo nejméně 24 lidí. Je však možné, že cel-
kový počet obětí bude vyšší. Hrozí také zřícení minaretu
pocházejícího z 12. století, který je řazen ke světovému
kulturnímu dědictví UNESCO. Více zde.

Překvapivé množství kokainu 
v britských řekách
Překvapení se podle serveru The New York Times dočkali
vědci, kteří v pěti anglických řekách hledali důkazy chemic-
kého znečištění. Ve všech testovaných sladkovodních kreve-
tách objevili kromě jiného chemického znečištění i kokain.
Paradoxem je podle autora studie Thomase Millera z lon-
dýnské vysoké školy King’s College skutečnost, že místa, kde
vědci na východním pobřeží Suffolku sbírali vzorky, byla na
míle vzdálená od kteréhokoli velkého města. Více zde.

Auto na vodu v Číně budí pochybnosti
Čínská automobilka v prefektuře Nan-jang představila
auto, které jezdí na vodu. Dodávka má na 300 až 400 litrů
vody ujet až 500 kilometrů. Prototyp společnosti Qingnian
Cars prý měl podniknout první testovací jízdu při pláno-
vané návštěvě delegace komunistické strany. Podle zá-
stupců výrobce proběhla testovací jízda úspěšně. Portál
autoforum.cz uvedl, že tvrzení nebyla podložena prokaza-
telnými fakty. Více zde.

Komentáře

Národní koalice pro boj se suchem:
Zásoby pitné vody zajištěny 
Na Úřadu vlády ČR znovu jednali politici a odborníci
sdružení do Národní koalice pro boj se suchem o suchu 
a připravenosti státu na krizové situace. Ke klíčovým
bodům jednání patřilo zajištění zásobování domácností
pitnou vodou, pokud začne docházet v povrchových 
i podzemních zdrojích. Více zde.

Hrkal: Zvěrstva v řekách, půda jako
mrtvý písek, sucho je výzva
Splachovat pitnou vodou je podle hydrogeologa Zdeňka
Hrkala mrhání, řekl to v DVTV. Je na nás, jestli budeme
pokračovat v marnotratném využívání zdrojů, nebo se 
z něj poučíme, míní. Dokud lidem poteče voda z kohoutků,
budou si myslet, že se jich problém netýká. Více zde.

Trnka: Prospěly by vytrvalé srážky 
Na mnoha místech České republiky stouply kvůli dešťům
hladiny řek. Vydatné srážky páchají škody, ale také se
zmenšuje nedostatek vody v krajině. Podle Miroslava
Trnky z projektu InterSucho by krajině pomohly dlouho-
dobé srážky. Více zde.

Hospodka k dlouhodobý cílům 
ministerstva zemědělství 
Ředitel odboru dozoru a regulace vodárenství minister-
stva zemědělství Radek Hospodka během výstavy VOD-
KA 2019 hovořil s redakcí vodarenstvi.cz. Zdůraznil
nutnost spolupráce s menšími subjekty v oboru a vytvo-
ření stabilního informačního prostředí v tuzemském vo-
dárenství. Více zde.

Macháček: Systém v Praze je inspirací 
Na Staroměstské radnici v Praze se konala dvoudenní
mezinárodní konference Voda – pomocník i nepřítel. Zá-
štitu nad ní převzal primátor Zdeněk Hřib. Vodarenstvi.cz
se zaměřilo na významné momenty. Více zde.

SOVAK ČR

SOVAK ČR k jednání Národní koalice
pro boj se suchem
Problematika sucha je pro vládu prioritou, proto chystá
řadu opatření za desítky miliard korun. Vodarenstvi.cz se
na jednotlivé pasáže jednání zaměřilo v několika textech,
shrnutí přinesl také portál sovak.cz. Více zde. 

Česko-dánské dny vody 2019 pohle-
dem SOVAK ČR 
18. - 20. března 2019 pořádalo Velvyslanectví Dánského
království Česko-dánské dny vody 2019. Cílem je otevřít
dialog mezi českými a dánskými subjekty o snižování
spotřeby vody a dalších vodohospodářských výzvách 
v průmyslové výrobě, ale i veřejném sektoru. Akce při-
spěla k rozvoji další spolupráce mezi českými a dánskými
institucemi a firmami. Vodarenstvi.cz bylo partnerem
akce. Více zde.

Výsledky fotosoutěže VODA 2019 
SOVAK ČR vyhlásilo při příležitosti konání 21. meziná-
rodní výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2019 dvanáctý
ročník fotografické soutěže VODA 2019. Tématem letoš-
ního ročníku fotosoutěže byly Vodní skvosty. Hodnoceno
bylo 244 snímků od 92 autorů. Více zde.

Vzdělávání

Moderní zakladatelé pražského
vodárenství
Začátkem 20. století se Královské hlavní město Praha do-
čkalo stavby první moderní vodárny v Káraném. Za její
realizací stojí řada dnes téměř zapomenutých autorů,
mezi které patří také Adolf Thiem, Emil Prinz nebo Alois
Opatrný. I díky nim bylo možné ambiciózní projekt do-
končit. Káranská vodárna letos slaví 115 výročí od uve-
dení do provozu. Více zde.

Výstava Voda a civilizace
Návštěvníci viděli fotografie na velkoformátových a v noci
nasvícených panelech. Snímky zachycují například pra-
meny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů i zá-
běry vody v různých skupenstvích, nebo ničivou
povodeň v Praze v roce 2002. Více 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

Jaro v Železných horách
Redakce navštívila Železné hory na Chrudimsku. Jarní
příroda vytváří v okolí nádrže Seč úžasné scenérie,
stejně jako řeka Chrudimka meandrující krajinou mezi
Žďárskými vrchy a Železnými horami. Vyrazili jsme
také Lovětínskou roklí mezi desítkami mloků po mo-
hutných skalách na zříceninu Lichnice. Více zde, zde,
zde a zde.

Na samé hranici Schengenu
Redakce vyrazila východ Polska k hraničnímu městečku
Horodlo. Podnikla výpravu podél řeky Bug, která vý-
znamnou částí svého toku tvoří hranici mezi Polskem
a Ukrajinou. Více zde.

Nejzápadnější tundra v Evropě
V Poleském národním parku na východě Polska jsme
vyrazili k nejzápadnější tundře v Evropě. Po snaze 
o socialistickou kolektivizaci a intenzifikaci zeměděl-
ského hospodaření se krajina postupně vrací ke své
původní podobě i funkci. Více zde.

http://www.vodarenstvi.cz/2019/05/17/k-nejzapadnejsi-tundre-v-evrope/
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http://www.vodarenstvi.cz/2019/05/24/puvabna-chrudimka-meandrujici-mezi-zeleznymi-horami-a-zdarskymi-vrchy/
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