
První vydání newsletteru 
o vodě míří za Vámi!
Vodárenské jaro je tady a s ním nový newsletter, který pro Vás připravila 
redakce informačního a vzdělávacího portálu o vodě www.vodarenstvi.cz. 
V polovině února, kdy jsme odstartovali fungování stránek v nové podobě 
a s inovovaným obsahem, jsme se zavázali, že kromě řady nových sekcí 
a oblastí, jimiž se budeme zabývat, pro Vás také každý měsíc připravíme 
souhrn toho, co zásadního se za uplynulé období v branži dělo. Zde je tedy 
první vydání a jsme přesvědčeni, že pro Vás bude tento přehled užitečný.

Zároveň věříme, že počet zájemců, kteří budou tento souhrn odebírat, postupně poroste 
(stačí se jen přihlásit na našich stránkách). Zatím je Vás několik desítek a my v redak-
ci oceníme náměty, návrhy, postřehy, co by bylo vhodné do tohoto dokumentu přidat, 
v čem ho pozměnit nebo, co se vám zdá naopak zbytečné. Stejně tak budeme rádi za 
Vaše podněty k dosavadnímu fungování webu. Ostatně, neděláme ho pro sebe, ale pro 
Vás. Za měsíc a půl našeho snažení musíme konstatovat, že nás mile překvapila návštěv-
nost stránek. Je to pro nás závazkem, abychom web dále zlepšovali, a čtenářů přibývalo 
nejen z řad odborné, ale i laické veřejnosti.

Hezké jarní dny! Redakce www.vodarenstvi.cz 

Vzdělávání

Knihovnička pracovních listů, metodik a materiálů s tematikou voda
Ve výuce můžete využít několik pracovních listů s vodní tematikou, které jsme pro žáky i učitele umístili na naše 
stránky. Všechny dostupné materiály jsou zdarma. Jestliže máte i vy tip na pracovní list, pošlete nám ho. Více zde. 

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo soutěž
Soutěž má dvě kategorie a je určená pro žáky nižšího a vyššího stupně základních škol a víceletých gymnázií. Vítězo-
vé budou odměněni zajímavými cenami. Více zde. 

Aktuality

Obce v okolí Švihova  
si zaslouží pomoc

Přehrada Švihov na řece Želivce je hlavním zdrojem vody 
pro Prahu. Lidé z okolí přehrady však čekají pomocnou 
ruku právě z hlavního města. K problematice proběhla 
řada významných diskuzí. Nutný je především rozvoj obcí 
v oblasti Švihova, do kterého by měla Praha investovat. 
Více zde. 

Prohlášení VaK Zlín k neplatné 
valné hromadě z roku 2004
V českých médiích rezonovala i kauza kolem Vodáren 
a kanalizací Zlín. Před 13 lety se ve Zlíně rozhodovalo 
o prodeji části VaK Zlín společnosti Jižní vodárenská. Viní-
kem neplatné valné hromady bylo podle soudu město Zlín. 
Situace kolem zlínských vodáren rovněž odstartovala celou 
řadu mediálních přestřelek. Hejtman Zlínského kraje Jiří 
Čunek je pro zachování provozního modelu vodáren. 
Více zde. 

Dobrá zpráva pro malé vodní 
elektrárny. Dostanou zřejmě 
dodatečnou státní podporu
Senát ČR schválil novelu zákona o podporovaných zdrojích 
energie. Dotace by se měla vztahovat na elektrárny, které 
prošly rekonstrukcí od října 2013 do prosince 2015. Premi-
ér Bohuslav Sobotka uvedl, že se bude novinka týkat 62 
malých vodních elektráren. Více zde. 

Redakce vodarenstvi.cz 
se zúčastnila Mezinárodní 
vodohospodářské konference 
VODA Zlín 2017
Pořadateli dvoudenní akce byly Moravská vodárenská 
a Voding Hranice. Tradiční akce se konala pod záštitou 
ministra zemědělství Mariana Jurečky, primátora sta-
tutárního města Zlín Miroslava Adámka a SOVAK ČR. 
Články z konference si můžete přečíst například zde, 
zde a zde.

V Moravskoslezském kraji začala 
výstavba obří hráze
Jedná se o součást protipovodňových akcí na řece Opa-
vě. Nádrž Jelení by měla před přívalovými dešti ochránit 
obyvatele několika vesnic. Kolem výstavby přehrady hoří 
na několika zainteresovaných stranách emoce. Podle ně-
kterých jsou jednotlivé plánované akce nezbytné, podle 
jiných se jedná o zbytečné projekty. Více v přiloženém 
článku zde. O dalších investicích proti velké vodě na Opav-
sku zde.

Světový den vody 2017  
je minulostí
Světový den vody se slaví od roku 1993, kdy byl vyhlášen 
Valným shromážděním Organizace spojených národů. 
Během doprovodných akcí měli zájemci možnost navštívit 
celou řadu běžně nedostupných provozů jednotlivých vo-
dárenských společností. Na přehled jednotlivých akcí se 
můžete podívat zde. 

Starostové na Hodonínsku  
bojují proti těžbě štěrkopísku, 
obávají se ohrožení zdroje vody
V katastru obcí na Hodonínsku se nachází unikátní vodní 
zdroj, který může být podle starostů při těžbě štěrkopísku 
ohrožen. Podle ředitele Vodovodů a kanalizací Hodonín 
Pavla Koubka je ochrana prameniště nezbytná. Studie 
Jihomoravského kraje však říká, že by těžba na vodní zdroj 
vliv neměla. Více zde. 

Ministerstvo životního prostředí 
dalo zelenou dotěžení kalů 
v ostravských lagunách

Projekt bude realizovat společnost AVE CZ a splnit musí 32 
podmínek. K prioritám patří ochrana veřejného ovzduší 
a zdraví. AVE CZ musí také vyřešit se státním podnikem 
Diamo, kde a jak budou kaly dotěženy. Začít by se mohlo 
na konci tohoto roku. Více zde. 

Ze světa

Chile postihla povodeň,  
miliony obyvatel Santiaga  
byly bez pitné vody

Během záplav v oblasti hlavního města zemřelo několik 
lidí a desítky jich byly zraněny. Miliony Chilanů se na něko-
lik dnů ocitly bez pitné vody. Naše redakce se spojila s čes-
kou diplomacií v Santiagu, která potvrdila, že všichni čeští 
občané jsou v zemi v pořádku, a také vysvětlila, jak při 
podobných událostech fungují chilské záchranné týmy. 
Povodně v jihoamerické zemi nebyly jedinou letošní kata-
strofou. Na začátku roku připravily rozsáhlé požáry v Chile 
o domov osm tisíc obyvatel. Více zde.

Poteče voda z Bajkalu do Číny? 
Stupňující se čínský investiční apetit možná povede k vy-
budování unikátního potrubí, prostřednictvím kterého by 
proudila voda z nejhlubšího a nejstaršího jezera na světě 
do suchem sužované čínské provincie Kan-su. Podle 
britských médií je projekt potvrzením závažnosti krize 
vodního hospodářství v zemi. Čínské firmy si k investicím 
vyhlédly i Panamský průplav, kde chtějí rozšířit svůj eko-
nomický vliv. Více zde. 

Některá světová města  
se potápějí
Lidským okem neviditelný proces, z dlouhodobého hledis-
ka závažný problém. Světová banka uvedla, že významná 
pobřežní města budou za třicet let na boj se stoupající hla-
dinou vody vynakládat až bilion dolarů ročně. Postiženými 
místy jsou například thajský Bangkok, indonéská Jakarta 
nebo resorty ve floridském Miami. Více zde. 

V Sýrii hrozilo protržení největší 
přehrady
Humanitární katastrofou nedozírných následků mohly 
skončit boje Islámského státu a syrských koaličních sil 
u přehrady Tabka. Teroristé, kteří ovládají strategické 
město Rakká, dokonce nařídili evakuaci oblasti. Brzy na to 
ji však odvolali. Podobná katastrofa hrozila před časem 
i v iráckém Mosulu. Více zde. 

Komentáře

Ptali jsme se významných osobností 
českého vodárenství na problematiku 
dvousložkové ceny vody
Českými médii rezonovalo citlivé téma možného zavedení 
dvousložkové ceny vody. To se snaží prosadit Sdružení od-
borů vodovodů a kanalizací České republiky, podle nějž se 
jedná o efektivní cestu, jak do tohoto odvětví dostat další 
finanční prostředky. Dvousložkovou cenu vody uplatňuje 
v tuzemsku několik vodárenských společností. V západní 
Evropě je zavedeným modelem. Názory a reakce oslove-
ných osobností si můžete přečíst zde a zde. 

Josef Boček: O projekt 
na hlučínské Štěrkovně jsem 
bojoval tři roky

Jednadevadesátile-
tý iniciátor promě-
ny Hlučínského 
jezera na rekreační 
oblast Josef Boček 
poskytl rozhovor 
Opavskému a Hlu-
čínskému deníku. 
Podle něj původně 
o rekreační oblasti 
nechtěl nikdo sly-
šet. Boček našel 

inspiraci u Bodamského jezera, kam kdysi emigroval jeho 
syn. Celý rozhovor je k přečtení zde. 

Podle Petra Havla je základní 
podmínkou k řešení problémů 
s vodou si přestat lhát 
V souvislosti se Světovým dnem vody jsme publikovali 
komentář z  partnerského webu www.nase-voda.cz. 
Petr Havel uvedl, že stále větším úkolem v České republice 
je zadržovat vodu v krajině. Problémem je i sucho, které 
ohrožuje až třetinu našeho území. Chybou údajně byla 
privatizace páteřní vodohospodářské sítě. Kompletní ko-
mentář najdete zde. 

SOVAK ČR

SOVAK ČR k podpoře  
cirkulární ekonomiky

Svaz průmyslu a dopravy ČR vydal Prohlášení k oběho-
vému hospodářství. SOVAK ČR iniciativu vítá a plně pod-
poruje. Podle něj je prioritní podporu rozšířit i do oblasti 
projektů oběhového hospodářství v zemědělství a vodním 
hospodářství. Nutná je i recyklace materiálů a živin, které 
jsou obsažené v odpadních vodách. Více zde. 

SOVAK ČR k dvousložkové  
ceně vody
Sdružení se zasazuje o zavedení paušálních plateb 
za vodu. V řadě západoevropských praxí se jedná 
o běžnou praxi a dvousložkovou cenu vody využívá 
i několik českých vodárenských společností. Dvouslož-
ková forma plateb za vodné a stočné představuje podle 
SOVAK ČR spravedlivější účtování veškerých nákladů 
spojených s výrobou, distribucí pitné vody a odváděním 
a čištěním odpadních vod. Kompletní prohlášení k pře-
čtení zde. 

SOVAK ČR k odpadní vodě  
jako zásobnímu zdroji  
cenných nutrientů 
Letošní Světový den vody se nesl ve znamení odpadní 
vody. Evropská unie připravila balíček oběhové eko-
nomiky a revizi nařízení o hnojivech. Mnoho čistíren 
odpadních vod v celé EU investovalo do recyklace nutri-
entů. Více zde. 

SOVAK ČR pořádá  
Vodárenskou soutěž ve zručnosti
Soutěž bude součástí vodohospodářské výstavy VO-
DOVODY A KANALIZACE, která se uskuteční v druhé 
polovině května v Praze. Dvojčlenné týmy z různých 
společností budou mít za úkol provedení kompletního 
zřízení 1“ domovních přípojek. 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
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