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AKTUALITY

Další 2,5 miliardy dotací na dostupnou vodu

Ministr životního prostředí Richard Brabec rozhodl o  uvolnění 
2,5 miliardy korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí 
ČR, které poslouží v obcích ke zmírnění negativních dopadů su-
cha, konkrétně k řešení nedostatku zdrojů vody a zlepšení kvality 
podzemních a  povrchových vod. Resort ministerstva životního 
prostředí alokovanou částku uvolňuje na výstavbu vodovodů, 
kanalizací a čistíren odpadních vod. Odkaz zde.

Nejvyšší správní soud bude řešit vystoupení 
z vodáren
Vystoupení Moravského Krumlova z vodárenského svazku bude 
řešit Nejvyšší správní soud. Město se na něj obrátilo, protože tvrdí, 
že do něj nikdy oficiálně nevstoupilo. Naopak zástupci Vodovodů 
a kanalizací Třebíč si stojí za tím, že v devadesátých letech tehdej-
ší zastupitelé vstup schválili. Moravský Krumlov chce vodovodní 
síť spravovat samostatně. Podle smluv ale třebíčské vodárny ne-
můžou majetek na město převést. Odkaz zde.

Karlovarským vodárnám vzrostly tržby i zisk
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary evidují za rok 2018 meziroční 
růst tržeb o 14 milionů na 761 milionů korun. Zisk se zvýšil o 2,5 
milionu na 40 milionů korun. V roce 2019 se cena za kubík vody 
zvýšila zhruba o 3 koruny na 63,05 koruny.  Vodakva zajišťuje zá-
sobování pitnou vodou pro 189 000 obyvatel regionu, v její sprá-
vě je 26 úpraven pitné vody, 1553 kilometrů vodovodní sítě, 80 
čistíren odpadních vod a 767 kilometrů kanalizací. Odkaz zde.

V Jihlavě pokračuje boj o provoz vodáren
Právní bitva o provozování vodárenského majetku ve městě po-
kračuje podle portálu obcasnik.eu i  po vypovězení plné moci 
právní kanceláři Ondruš. Radní města změnili právní zastoupe-
ní ze dne na den na konci června. Městský úřad Pelhřimov jako 
správní orgán nařídil veřejnou službu u části vodárenského ma-
jetku městské vodárenské společnosti Jihlavské vodovody a ka-
nalizace na návrh města Jihlavy jako nepochybného vlastníka 
majetku. Odkaz zde.

Vláda schválila novelu zřizující komise pro sucho
8. července bylo rozhodnuto o zřízení komisí, které budou rozho-
dovat o opatřeních v době sucha, podobně jako u povodní. Ko-
mise budou rovněž moci zakázat v době sucha povolené odběry 
vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jejich 
zprovoznění. Novelu vodního zákona připravilo ministerstvo ze-
mědělství a životního prostředí. Odkaz zde.

PVS proinvestovala více než 2 miliardy
Pražská vodohospodářská společnost v roce 2018 vykázala obrat 
5,59 miliardy. Společnost ve výroční zprávě dále uvedla, že v roce 
2018 investovala do obnovy infrastruktury více než 2 miliardy. 
I díky tomu dosahují ztráty v síti zhruba 13,5 %. PVS je vlastněná 
městem a obnovu infrastruktury financuje z nájmu od Pražských 
vodovodů a kanalizací (PVK), které v metropoli zajišťují distribuci 
pitné vody a čištění vody odpadní. Další investice financuje pří-
mo magistrát. Odkaz zde.

Ocenění Kohoutkového inspektora SmVaK již pro 
150 podniků
Certifikát obdrželo v  minulých letech 120 restaurací, kaváren, 
cukráren nebo hotelů. Dalších třicet se k nim přidalo letos. Nejvý-
znamnější vodárenská společnost v Moravkoslezském kraji pro-
jekt odstartovala v létě 2015. Loni tým navštívil přibližně 90 pod-
niků, ocenění si zasloužila více než polovina z nich. Odkaz zde.

Kabinet odmítl návrh na ústavní ochranu vody
Vláda zamítla návrh opozičních lidovců na ústavní ochranu vody 
a půdy. Ministr zemědělství Miroslav Toman před jednáním kabi-
netu uvedl, že chce možnou ústavní ochranu vody konzultovat 
s právníky a odborníky. V druhé polovině srpna by měl obdržet 
analýzu právnické fakulty. Možné změny chce řešit systémově, 
nikoliv jen poslaneckými návrhy. Odkaz zde.

Investice SmVaK Ostrava v Havířově
Zhruba na 14 milionů korun vyjde modernizace infrastruktury 
pro dodávky pitné vody na pěti místech v Havířově. Jak informo-
val mluvčí SmVaK Ostrava Marek Síbrt, díky právě probíhajícím 
akcím bude zmodernizováno 1830 metrů vodovodního potrubí 
a související infrastruktura. Řada akcí bude v Havířově probíhat 
rovněž v roce 2020 – například v částech Podlesí, Bludovice a Pro-
střední Suchá. Odkaz zde.
 
SVAS: Propojení vody z veřejného vodovodu 
a studny přináší rizika
Po zkušenostech z předcházejících let a s ohledem na rostoucí 
budování nových lokálních zdrojů upozorňují Středočeské vo-
dárny všechny vlastníky domovních studní, že ze zákona o vo-
dovodech a kanalizacích se nesmí potrubí veřejného vodovodu 
propojovat s potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohro-
zit jakost vody a provoz systému. Odkaz zde.
 
Jihlava chce přivádět vodu z Želivky
Město zvažuje přivedení vody z úpravny Želivka. Navázalo by tím 
na havlíčkobrodské Vodovody a  kanalizace, jež se chystají pro-
táhnout přivaděč ze Švihova do městyse Štoky ležícího 14 kilo-
metrů od Jihlavy. Studie proveditelnosti vyjde Jihlavu na 900 tisíc 
korun. Sucho na Vysočině výrazně poznamenalo místní zdroje 
vody koncem minulého roku. Zejména nádrž Hubenov byla za-
plněna jen z 36 procent. Odkaz zde.

Metrostav pracuje na Vodním díle Gabčíkovo
Společnost Metrostav slavnostně zahájila stavební práce na ino-
vaci a  modernizaci plavebních komor Vodního díla Gabčíkovo. 
Cílem je zvýšit bezpečnost a intenzitu vodní dopravy. Obě komo-
ry byly ve špatném technickém stavu. O rekonstrukci se mluvilo 
na Slovensku čtyři roky. Vodní dílo Gabčíkovo bylo uvedeno do 
provozu v roce 1992 a ročně jím projede 15 tisíc plavidel. Odkaz 
zde. 

KOMENTÁŘE

Navrhovaná vyšší ústavní ochrana vody pohledem 
vodohospodářů
Skupina poslanců - Vojtěch Filip, Stanislav Grospič, Pavel Kováčik, 
Miloslava Vostrá a Marie Pěnčíková - předložila poslanecké sně-
movně návrh změny ústavy, která by výslovně uváděla, že voda 
je ve vlastnictví státu. Důvodem navrhované vyšší ústavní ochra-
ny vody a vodních zdrojů je podle poslanců jejich zranitelnost, 
ale současně i nezbytnost pro existenci života na celé Zemi. Re-
dakce vodarenstvi.cz oslovila nejvýznamnější tuzemské vodárny 
a zajímala se o to, jak na možnou změnu nahlíží a co by podle 
jejich názoru vodohospodářskému sektoru přinesla. Odkaz zde, 
zde, zde, zde, zde.

Trnka: Žádná z generací tak rychlou změnu 
klimatu nezažila
Sucho v Česku dřív znamenalo pro zemědělce velké výnosy. Dnes 
je to naopak. Jak se čeští zemědělci potýkají s projevy klimatic-
ké změny v podobě sucha pro Lidovky.cz vysvětlil bioklimatolog 
Miroslav Trnka z brněnské Mendelovy univerzity. Rozhovor jsme 
publikovali v plném znění. Odkaz zde.

Ekolist: Co stojí za špatnou kvalitou vody v českých 
rybnících?
Řadu let se diskutuje o tom, zda jsou rybníky pouhými příjem-
ci znečištění ze zemědělství a obcí, nebo zda samy kvůli chovu 
ryb generují značné množství znečištění, kterým trpí navazující 
vodní toky. Zatím nejvíce tuto problematiku rozvířil projekt revi-
talizace vodní nádrže Orlík. Více v textu na portálu ekolist.cz zde. 

SOVAK ČR 

SOVAK ČR k Věcnému záměru stavebního zákona
Vláda České republiky na jednání na konci června projednala 
a schválila věcný záměr stavebního zákona. Hlavním cílem je od-
stranit nepřiměřenou délku povolovacích řízení. Průměrná délka 
činí 5,5 roku, cílem je zkrátit tuto lhůtu na 1 rok a odstranit stá-
vající praxi, kdy si úředník stavebního úřadu často není jist, které 
dotčené orgány mají být osloveny. Odkaz zde.

SOVAK ČR: Další pokrok v recyklaci vody
Počátkem července Rada EU schválila kompromisní text návrhu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadav-
cích na opětovné využívání vody. Ačkoliv existuje řada kritických 
hlasů pro opětovné využívání (recyklaci) vod, právě nastavení 
přísného regulatorního prostředí umožní bezpečnou recyklaci 
zejména pro zemědělské účely. Odkaz zde.

ZE SVĚTA

Hurtigruten představil hybridní loď  Roald 
Amundsen
Provozovatel norské lodní přepravy a pošty, společnost Hurtig-
ruten, vypustila na vodu novinku ze své flotily. Plavidlo pro 500 
cestujících je navrženo tak, aby bylo schopno plout i v tvrdých 
podmínkách vod za polárním kruhem. Loď je pojmenována pod-
le norského průzkumníka Roalda Amundsena, který v roce 1911 
jako první na světě dosáhl jižního pólu. Odkaz zde.

V Litvě vyhlásili kvůli suchu stav nouze
Litevce sužuje rekordní sucho. Sklizeň může meziročně klesnout 
až o polovinu. Sucho má negativní vliv na hladiny některých řek, 
které dramaticky poklesly. V ohrožení jsou ryby. Litevský ministr 
životního prostředí Kestutis Mažeika oznámil, že země čeká o 40 
či 50 procent nižší sklizeň, než je obvyklé. Odkaz zde.

Hladina Visly na rekordních 22 centimetrech
Největší polská řeka, Visla, dosáhla u měřicí stanice Gusin neda-
leko Varšavy rekordních 22 centimetrů. V květnu letošního roku 
tam naměřili hloubku 420 centimetrů. Podle televize TVN24 hla-
dina vody ve Visle a dalších polských řekách po dlouhodobých 
extrémních vedrech klesá už řadu dní. Odkaz zde.

VZDĚLÁNÍ

15 pravidel správného vodáka, která mohou 
zachránit i život
Ať už jste zkušení vodáci, nebo toto léto pojedete vodu poprvé, 
vždycky se budou hodit základní pravidla, které vám mohou za-
chránit i život. Více zde.

Česko a cíle udržitelného rozvoje OSN
Mezi nejdůležitější cíle řadí lidé v  Česku zdraví a  kvalitní život, 
s  odstupem pitnou vodu a  kanalizaci a  důstojnou práci a  eko-
nomický rozvoj. Vyplývá to z  aktuálního průzkumu výzkumné 
a technologické společnosti Ipsos pro Asociaci společenské od-
povědnosti. Česko se umístilo sedmé na světě v naplňování cílů 
udržitelného rozvoje a zařadilo se v udržitelnosti mezi světovou 
špičku. Odkaz zde.

VÝLETY K VODĚ

Vysočina podél vody
Redakce vyjela na začátku prázdnin na Vysočinu. Putovala 
podél Jihlavy, kde viděla řádění kůrovce v přímém přenosu, 
stoupala také podél rybníků nad Třešť. Více zde a zde.

Krušné hory na suchu
Redakce vyrazila také do Krušných hor.  Poprvé viděla na su-
chu Blatenský vodní příkop, putovala také kolem Rolavy. Více 
zde a zde.

Jeďte do Estonska
Byli jsme také v Estonsku. Více zde.
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