
Vážení čtenáři,
léto je tady! Neváhejme a využijme krásného letního počasí k tomu, aby-
chom si odpočinuli a načerpali dostatek energie pro úkoly, které se na nás
nahrnou okamžitě poté, kdy se z letní dovolené, výletů a výprav vrátíme. 
A užijme si léto třeba u vody. Ať již u moře někde daleko od místa dlouho-
dobého bydliště, nebo v naší zemi, která má to štěstí, že oplývá řadou krás-
ných míst k výletům přímo vybízejících. Čeká nás spoustu zážitků a my
budeme rádi, když se s námi o ty, které se jakýmkoliv způsobem dotýkají
vody, podělíte. Ať již zajímavými fotografiemi, nebo postřehy. 

I před začátkem letních dovolených se toho v českém vodárenství děje mnoho.
Pozornost na sebe strhnul návrh několika poslanců definovat v Ústavě ČR vlast-
nictví vody a vodních zdrojů. SOVAK ČR k návrhu vydal jednoznačné stanovisko,
vodarenstvi.cz připravilo anketu, která reflektuje kritický postoj vodárenských
společností. Ale debata probíhá dále. A tak nás při putování po polském Slezsku
podél Odry napadlo několik hnidopišských úvah. Když bude voda v řece prame-
nící v působivé krajině Oderských vrchů patřit našemu státu, jak to vyřešíme 
u Bohumína, kde překračuje hranice a míří do Polska? A co v místech, kde tvoří
německo-polskou hranici? A co při jejím ústí do Baltského moře? A co Labe 
u Hřenska? A Osoblaha u Slezských Pavlovic? A co pak ten zpropadený Prudnik,
který si to line česko-polským územím bez jakýchkoliv ohledů na to, komu patří…

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

Aktuality

Modernizace Úpravny vody Nová
Ves v plném proudu
11. a 12. června byla odstavena úpravna v Nové Vsi u Frý -
dlantu nad Ostravicí, která prochází modernizací za 125
milionů korun. Je největším provozem svého druhu v Be-
skydech. SmVaK Ostrava při odstávce zajistily bezproblé-
mové dodávky vody do zhruba 60 zásobovaných měst a
obcí. Práce začaly v roce 2018, hotovo má být v roce 2020.
Více zde. 

Čtyři zájemci o provozování na
Olomoucku
Odhadovaná hodnota tendru je 1,2 miliardy korun. Za-
kázku vypsala VHS, která je vlastníkem vodárenské infra-
struktury. Jejími akcionáři jsou město Olomouc, okolní
obce a zhruba tisícovka fyzických osob. Více zde.

Praha plánuje zvýšit vodné 
a stočné o 2 % nad inflaci
Výnosy z vodného a stočného chce metropole v příštích
letech použít na obnovu a rozšiřování sítě. Informace vy-
plývá z plánu rozvoje infrastruktury v letech 2020-2024,
který schválili radní. Voda by zřejmě v Praze nezlevnila
ani v případě snížení DPH. Více zde.

VaK Hradec Králové zvyšují 
investice
Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové chce
letos zvýšit investice do obnovy a rozvoje infrastruktury
na 238 milionů korun z loňských 228 milionů korun. 
V desetiletém investičním plánu na období 2019-2028
se počítá s 2,3 miliardami korun. Více zde.

Chrudim přišla o vliv na vodárny
Město neuspělo s plánem získat kontrolu nad vodárnami,
které má provozovat až do roku 2030 Energie AG. Akci-
onáři VaK Chrudim nezvolili starostu Františka Pilného
ani do představenstva společnosti. O návrat kontroly nad
vodárnami usilovali hnutí ANO a Piráti, podle opozice šlo
o populismus. Více zde. 

Jihlava již provozuje část 
vodohospodářského majetku
Odbor životního prostředí Městského úřadu v Pelhřimo -
vě ve správním rozhodnutí uložil městské společnosti Ji-
hlavské vodovody a kanalizace zajistit provoz části vodo -
hospodářského majetku do 15. května 2020. V Jihlavě
dlouhodobě rezonují spory o infrastrukturu. Město má
jasný cíl, získat od Svazu vodovodů a kanalizací zpět ve-
škerý vodohospodářský majetek na svém katastrálním
území. Více zde. 

Radegast v šetření s vodou mezi
světovou špičkou
Pivovar Radegast investoval za posledních deset let do
vodohospodářských projektů desítky milionů korun a díky
tomu snížil spotřebu vody téměř o 40 %. V roce 2018 spo -
třeboval na výrobu jednoho hektolitru 2,51 hektolitru
vody, což je podle podniku na hranici technologických,
provozních a ekonomických možností. Celosvětový prů-
měr ve spotřebě vody při výrobě piva se pohybuje na 4-5
hektolitrech vody na 1 hektolitr piva. Více zde. 

Karlovarské vodárny investují
100 milionů
VaK Karlovy Vary navýšily v roce 2019 zdroje na investice
do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury. Ve
spolupráci s Vodohospodářským sdružením obcí západ-
ních Čech investují zhruba 100 milionů z vlastních pro-
středků. Podobnou částku se pokusí získat z dotačních
programů. Více zde. 

Kohoutkové inspektorky SmVaK
Ostrava v akci
Vinárny, bary, restaurace nebo cukrárny v Moravskoslez-
ském kraji se mohou se začátkem léta těšit na návštěvu
kohoutkových inspektorek SmVaK Ostrava. V minulých
letech obdrželo certifikát 120 podniků díky vstřícnosti 
v podávání pitné vody z veřejné sítě zákazníkům. Více zde. 

Státní plavební správa připravila
bezpečnější místa pro koupání
Státní plavební správa pro letošní sezonu připravila bez-
pečnější místa pro koupání na Slapech, Velkých Žernose-
kách nebo Těrlicku. Na schůzce s ministrem dopravy
Vladimírem Kremlíkem to potvrdila ředitelka plavební
správy Klára Němcová.  K tomuto tématu byla připravena
série spotů, na které můžete podívat zde.

Nové informační centrum 
u přehrady Fláje
Povodí Ohře jako správce přehrady chce v moderní bu-
dově poskytnout zájemcům ucelené informace o dění tý-
kajícím se vody. Myšlenka výstavby informačního centra
vznikala na základě potřeby přinést veřejnosti obecné in-
formace i aktuální zajímavosti z oblasti vodního hospo-
dářství. Stavba vyšla na 19 milionů korun, přičemž 11
milionů bude pokryto z evropských dotací. Více zde. 

Ředitelství vodních cest zahájilo
dvoumiliardovou investici
Byly zahájeny práce na výstavbě pěti nových mostů přes
plavební kanál Vraňany – Hořín u Mělníka. ŘVC ČR tím za-
číná realizovat projekt na zvýšení podjezdné výšky pro
lodě pod mosty na Vltavě. To umožní doplutí moderních
vysokých lodí do Prahy. Unikátem budou tři zdvižné
mosty dálkově ovládané z téměř devět kilometrů vzdá-
lené plavební komory Hořín. Více zde. 

Ocenění při příležitosti výstavy
VODOVODY-KANALIZACE 2019
Slavnostní večer 22. května zahájili předseda představen-
stva SOVAK ČR Miloslav Vostrý a ředitel stejné organizace
Oldřich Vlasák. Ve své zdravici připomněli skutečnost, že
letos je to 30 let od založení spolku, shrnuli také význam
jeho existence pro české vodní hospodářství. Více zde.

Ze světa

Vláda ČR ocenila v Madridu roli
mateřské společnosti SmVaK Ostrava
Vláda České republiky uznala úlohu společnosti Aqualia 
v rozvoji Česka prostřednictvím SmVaK Ostrava. Slavnostní
akt se konal na české ambasádě v Madridu. Více zde.

Ukrajinská Bakota
Zatopená vesnice v kameneckém rajónu v Chmelnické ob-
lasti na Ukrajině leží asi 55 kilometrů východně od Ka-
mence Podolského. Po zatopení přehradou Dněsterské
vodní elektrárny 27. října 1981 zde Dněstr vytvořil turis-
ticky vyhledávanou Bakotskou zátoku. Více zde.

Komentáře

Cílek: Nejde o vymírání, 
ale rozpad ekosystému 
U příležitosti Mezinárodního dne životního prostředí se
Lidové noviny ptaly několika odborníků na to, jaké změny
čekají Česko v nejbližších letech v souvislosti se změnou
klimatu. Redakce vodarenstvi.cz se zaměřila na některé 
z reakcí. Více zde.

Vondrák: Plavba po Slezské Hartě
nezapomenutelným zážitkem
Moravskoslezský kraj pokračuje v podpoře cestovního
ruchu. Nově bude hladinu Slezské Harty brázdit unikátní
elektroloď. Hejtmanství vyšla na 14 milionů korun. Provo-
zovat ji bude svazek obcí Mikroregion Slezská Harta. 
Více zde.

Babiš: Prodloužíme splavnost 
Baťova kanálu o 20 kilometrů 
S premiérem na jižní Moravu vyrazili ministr životního
prostředí Richard Brabec a ministr dopravy Vladimír Krem-
lík. Během první zastávky, v přístavu Petrov na Baťově ka-
nále, Babiš prohlásil, že je cílem do čtyř let prodloužit
splavnost o 20 kilometrů až do Hodonína. Více zde.

Toman: Pokračujeme v přípravě
ústavní ochrany vody 
V červnu ministerstvo zemědělství uzavře smlouvu s Prá -
vnickou fakultou Univerzity Karlovy na zpracování po-
sudku o možnostech ústavně-právní ochrany vody v České
republice. Ministerstvo pokračuje v krocích na zvýšení
právní ochrany vody. Studie bude obsahovat zejména
návrhy, jakým způsobem bude možné vodu ochránit
ústavou a také analýzu zkušeností ze zahraničí. Více zde.

Pšenička: Podávání kohoutkové
vody se stává běžnou praxí 
V minulých letech obdrželo v moravskoslezském regionu
certifikát 120 podniků díky vstřícnosti v podávání pitné
vody z veřejné sítě zákazníkům. Redakce vodarenstvi.cz
se zaměřila rovněž na komentář generálního ředitele
SmVaK Ostrava Anatola Pšeničky. Více zde.

SOVAK ČR

Odborné publikace 
SOVAK ČR nabízí v současné době třináct odborných
publikací a jedno DVD. K zpracovaným problematikám
patří například tvorba suspenze při úpravě vody či hydro-
dynamická čerpadla. Více zde.  

SOVAK ČR k návrhu zákona 
o metrologii 
Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo do mezire-
zortního připomínkového řízení návrh zákona o metrolo-
gii, který nahrazuje ten stávající a jeho novelizace. SOVAK
ČR s tímto návrhem nesouhlasí. Více zde.

SOVAK ČR k návrhu novely
Ústavy ČR 
Skupina poslanců Vojtěch Filip, Stanislav Grospič, Pavel
Kováčik, Miloslava Vostrá a Marie Pěnčíková předložila
poslanecké sněmovně návrh změny ústavy, která by vý-
slovně uváděla, že voda je ve vlastnictví státu. Co na to
SOVAK ČR? Více zde.

Vzdělávání

Soutěž učňů a JOB-KA na výstavě
VOD-KA 2019
Jedno z regionálních kol soutěže studentů středních od-
borných škol a středních odborných učilišť v oboru Insta-
latér zorganizoval Cech instalatérů ČR pod patronací
MPO ČR ve spolupráci s pořadatelem výstavy VOD-KA.
Soutěž proběhla 21.–22. května na výstavišti PVA EXPO
Praha. Pořádáním soutěží se snaží spolek zatraktivnit
učební obor a získat na vážnosti řemeslu. Více zde.

OVAK: Koumáci našli pramen vody
Na Slezkoostravském hradě proběhlo finále 18. ročníku
soutěže Hledej pramen vody pro žáky 4. a 5. tříd základ-
ních škol z Ostravska. Z vítězství se radoval tým školáků ze
ZŠ ve Vratimově. Cílem soutěže bylo seznámit účastníky
zábavnou formou s vodní tematikou. Více zde.

Studujte obor Technologie a hospo-
daření s vodou na VŠB-TU Ostrava!
Ještě stále je možné podávat přihlášky k prezenčnímu, ale
také kombinovanému studiu bakalářského oboru Tech-
nologie a hospodaření s vodou, který na katedře Environ-
mentálního inženýrství nabízí Hornicko-geologická
fakulta VŠB-TUO. Více informací 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

Podél Odry v Polsku
Redakce navštívila polské Slezsko, které je nerozlučně
spjato s Odrou. Řeka hraje zásadní roli v tom, jak jsou
architektonicky koncipována města na jejím toku. Je
také důležitou součástí společensko-kulturně-ekono-
mického života v lokalitách na jejích březích. Jeďte do
Opole, Brzegu, Wroclawi! Více zde a zde.

Jak Morávka pomáhá Lučině
Redakce vyrazila k zajímavému dílu vodního stavitelství
na řece Morávce. Od jezu v Raškovicích je vybudován
přivaděč, který pomáhá zásobovat Žermanickou pře-
hradu v přilehlém povodí nepříliš vodné Lučiny. U jezu
je také vybudováno nouzové odběrné místo pro blízkou
Úpravnu vody Vyšní Lhoty společnosti SmVaK Ostrava,
která standardně upravuje surovou vodu z nádrže Mo-
rávka.  Více zde.

Paskov: Na hranici Moravy a
Slezska
Podél proudu Ostravice jsme putovali do Paskova.
Město leží na Moravě, vlakové nádraží má ve Slezsku 
a kromě Ostravice zde hraje významnou roli také
Olešná a náhon Říčka. Více zde.
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