
VZDĚLÁVÁNÍ

Školáci z Ostravska aktivně pracují na úkolech v projektu Hledej 
pramen vody 
S obrázky, videi, nebo křížovkami si musí poradit školáci z Ostravy a okolí, kteří se přihlásili do vzdělávacího pro-
gramu pořádaného společností Ostravské vodárny a kanalizace. Děti získávají nové informace o pitné vodě z do-
mácích kohoutků a také o odpadní vodě a procesu jejího čištění a navrácení zpět do přírody.. 
Více zde. 

Tisíc dětí ve Znojmě oslavilo Den Země 
21. dubna zamířily do Louckého kláštera děti ze znojemských základních a mateřských škol. Během vzdělávacího 
programu se dozvěděly, proč je voda důležitá pro nás a přírodu, nebo jaké následky může mít její znečištění.  
Více zde. 

Aktuality

AKTUALITY

V Českých Budějovicích  
zdražila voda
Na jihu Čech došlo k prvnímu zdražení vody od roku 2012. 
O zvýšení ceny rozhodla městská rada. Důvody zdražení 
vysvětlil náměstek primátora Petr Holický. Většina oby-
vatel největšího jihočeského města odebírá pitnou vodu 
z veřejného vodovodu.  
Více zde. 

V Lipníku nad Bečvou postaví 
dvoukilometrovou 
protipovodňovou hráz 
Před dvaceti lety zažil Lipník nad Bečvou ničivé povodně. 
Nic takového by se už nemělo opakovat. Povodí Moravy 
chce zvýšit protipovodňovou ochranu města a na řece 
Bečvě postaví dvoukilometrovou hráz. Podnik bude žádat 
o dotační titul.  
Více zde. 

Na Zlínsku se jedná 
o budoucnosti vodárenství 
Vodárenskou společností dál hýbe téma provozování 
infrastruktury na Zlínsku. Ohledně budoucnosti provozo-
vání vodohospodářské infrastruktury na Zlínsku zůstává 
dál několik otazníků. Podle města je potřeba najít cestu, 
která vylepší současné ekonomické podmínky provozního 
modelu a umožní perspektivní rozvoj společnosti VaK Zlín. 
Probíhají jednání všech zúčastněných stran.  
Více zde. 

Všechny nemovitosti pod 
Skaličkou vykoupí stát  
do sedmi let 
Nádrž Skalička patří k protipovodňovým projektům v po-
vodí Bečvy. Před velkou vodou má ochránit až sto tisíc 
obyvatel. 10. dubna schválila vláda odkup všech nemovi-
tostí pod chystaným vodním dílem za 1,24 miliardy korun. 
Záměr potvrdil ministr zemědělství Marian Jurečka.  
Více zde. 

Praha chce odkoupit Pražské 
vodovody a kanalizace a získat 
plnou kontrolu nad vodou 
ve městě
Pražští radní odsouhlasili záměr odkoupit od francouzské 
Veolie společnost Pražské vodovody a kanalizace. Za roční 
pronájem vodohospodářské infrastruktury platí Veolia 
Praze dvě miliardy korun. Veolia má provozování pražské 
infrastruktury zasmluvněno do roku 2028.  
Více zde. 

Ostravským vodárnám 
a kanalizacím se daří  
snižovat ztráty v síti 
Ztráty v ostravské vodovodní síti se před dvaceti lety ročně 
rovnaly naplnění přehrady Morávka v Beskydech (téměř 
pět milionů kubíků vody). Společnosti OVaK se od té doby 

podařilo snížit ztrátu až o 85 procent. Do modernizace vo-
dovodní infrastruktury se v Ostravě ročně investují desítky 
milionů korun. Vodu nakupuje OVaK z větší části od spo-
lečnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.  
Více zde. 

Nádrž Šance po rekonstrukci 
zvládne několikanásobné 
množství vody než před  
dvaceti lety 
Modernizace vodního díla Šance na Frýdecko-Místecku 
by měla být dokončena v létě 2018. Primárním účelem 
přehrady je dodávka surové vody pro úpravnu vody v Nové 
Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kterou provozují Severomo-
ravské vodovody a kanalizace Ostrava. Náklady na vý-
znamný projekt se vyšplhají zhruba na půl miliardy korun. 
V současnosti už je vybudován nový bezpečností přeliv.  
Více zde. 

V Moravskoslezském kraji  
začala výstavba nejvyšší sypané 
hráze suché nádrže 
Nádrž Jelení patří k protipovodňovým opatřením na horní 
Opavě. Před velkou vodou bude chránit primárně obec 
Karlovice a přispěje také k ochraně Široké Nivy a Nových 
Heřminov. Na stavbu bude potřeba 150 milionů korun 
a prostředky na ni poskytne ministerstvo zemědělství. 
Hráz by měla být dokončena během podzimu 2018.  
Více zde. 

Byl spuštěn program Dešťovka 
Program vyhlásilo v reakci na sucho ministerstvo životního 
prostředí a je zaměřený na efektivní hospodaření s deš-
ťovou vodou v domácnostech. Při několikaletém suchu 
můžou být ohroženy až dvě třetiny českého území. V do-
tačním programu je zatím připraveno 100 milionů korun. 
Ministr Richard Brabec uvedl, že v případě překročení 
částky zajistí další finanční prostředky.  
Více zde. 

Byla dokončena rekonstrukce 
Úpravny vody Podhradí
Za více než 130 milionů korun bylo zmodernizováno stroj-
ně-technologické zařízení Úpravny vody Podhradí společ-
nosti SmVaK Ostrava. S kapacitou 2700 litrů za sekundu 
jde o největší úpravnu pitné vody v Moravskoslezském 
kraji, která jako surovou vodu využívá vodu z kaskády 
údolních nádrží Kružberk a Slezská Harta v Podhůří Jese-
níků a zásobuje významnou část Moravskoslezského, ale 
i Olomouckého kraje.  
Více zde. 

Mladý český vědec se podílí 
na dodávkách pitné vody v Africe
Ve vesnici Mpanza v jižní Tanzánii získali lidé přístup 
k nezávadné pitné vodě. Místní ji už nemusí převařovat. 
Za tuto revoluci vděčí mladému vědci původem z Ostra-
vy Vojtěchu Kundrátovi. Nakoupil filtry a další potřebné 
vybavení a odletěl pomáhat. Kromě stavby školy skupina 
pomohla i se zásobováním pitnou vodou. Kundrát už má 
další plány, jak v Africe pokračovat.  
Více zde. 

Ze světa

Sesuv půdy způsobený vydatnými 
dešti zabil v Kolumbii nejméně 
270 lidí 
V jihozápadní části Kolumbie došlo k tragédii. Přírodní 
katastrofa si tam vyžádala oběti na životech. Ve čtyřicetiti-
sícové Mocoi byl vyhlášen stav nouze. Sesuvy půdy zničily 
většinu města. Ty jsou sice v oblasti běžné, ale poslední 
sesuv byl podle kolumbijských úřadů nejtragičtější od roku 
2011. 
Více zde. 

V Norsku postaví první námořní 
tunel na světě 

Útrobami skalnatého poloostrova Stad povede 1700 metrů 
dlouhý tunel. Proplouvat jím budou výletní a nákladní 
lodě. Náklady na projekt se odhadují na 8 miliard korun 
a zprovozněn by měl být v roce 2023.  
Více zde. 

Vodárenskou infrastrukturu 
v Peru čekají do pěti let  
investice za miliardy dolarů

Ačkoliv patří peruánská ekonomika k nejrychleji se rozvíje-
jícím v Latinské Americe, tak ve vodním hospodářství má 
země fatální nedostatky. Miliony Peruánců mají kompliko-
vaný přístup k pitné vodě a v celé zemi funguje jediná 
čistírna odpadních vod. Stát navíc postihly nejhorší zápla-
vy za posledních dvacet let, při kterých zemřelo 100 lidí.  
Více zde. 

 Komentáře

Lidé na jižní Moravě hospodaří 
s vodou velmi odpovědně
Deník přinesl rozhovor s ředitelem Evropského institutu 
pro zadržování vody v krajině Radimem Světlíkem. Bývalý 
ředitel Povodí Moravy v něm vysvětluje příčiny nedostatku 
vody na jižní Moravě a také to, jak se dá situace řešit, 
nebo jak mohou pomoci samotní Jihomoravané. Stav pod-
zemních vod je podle Světlíka stále pod normou a situaci 
příliš nepomohla ani letošní bohatší sněhová nadílka. 
Více zde. 

Podle Povodí Odry je odmítání 
nádrže ze strany obce Nové 
Heřminovy nesolidární krok

Před devíti lety bylo vládou rozhodnuto o výstavbě údolní 
nádrže v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Jedná se 
o součást protipovodňových opatření na horním toku Opa-
vy. Stavba má před velkou vodou ochránit až šest tisíc lidí. 
Vedení obce je však proti a odmítá prodat poslední nevy-
koupené pozemky.  
Více zde. 

Pro Pavla Koubka je skupinový 
vodovod Horňácko srdeční 
záležitostí
V posledním čísle časopisu SOVAK vyšel rozhovor s ředi-
telem společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín Pavlem 
Koubkem. Ten hovoří o výhledovém zásobování regionu 
pitnou vodou. Věnuje se také investičním akcím společnos-
ti a stavu vodovodních a kanalizačních sítí.  
Více zde.  

SOVAK ČR

Byla přijata Moravsko- 
Třebovská deklarace 
Na semináři v Moravské Třebové na téma Nové metody 
a postupy při provozování čistíren odpadních vod byla 
přijata nová deklarace. Týká se nastavení legislativy jako 
výsledku celospolečenské diskuze k vodě a čistírnám od-
padních vod. Reflektuje také technické, ekonomické a so-
ciální možnosti České republiky a jejích obyvatel. Účastníci 
semináře se v dopise obrací na vládu. 
Více zde. 

Doplnění stanoviska SOVAK ČR 
k regulaci biocidních přípravků 
ve vodohospodářské praxi
Bylo doplněno Stanovisko SOVAK ČR ze 4. ledna 2017 
o nové informace, které se týkají in situ vyráběných biocid-
ních látek, které jsou určené k hygienickému zabezpečení 
vody. Stanovisko bylo upřesněno na základě vyjádření 
Ministerstva zdravotnictví České republiky.  
Více zde. 

SOVAK ČR souhlasí s návrhem 
normy ČSN 75 6262 – 
Odlehčovací komory
Za účelem odlehčování vod za deště do vodního reci-
pientu jsou budovány na jednotných stokových sítích 
odlehčovací komory. Navržená norma ČSN 75 6262 se 
zabývá jejich návrhem a posouzením na základě meto-
diky založené na místně specifickém přístupu. SOVAK 
ČR souhlasí s vypořádáním připomínek z prosince 2016 
a návrhem normy ČSN 75 6262 z března 2017. Organi-
zace věří v brzké schválení konečné verze a její uvedení 
do praxe.  
Více zde. 

SOVAK ČR otvírá nový  
studijní program 
Cílem programu je zvýšit kvalifikační úroveň provozovate-
lů vodovodů a kanalizací a zainteresovaných pracovníků. 
Studijní specializace bude připravena už od podzimu toho-
to roku. Obor poskytne odborné vzdělání na středoškolské 
úrovni a skládá se z 13 dvoudenních kurzů.  
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

duben 2017

Vodohospodáři byli 
na rozmary jarního  
počasí připraveni
Jaro je v plném proudu a příroda si s námi v dubnu zahrávala. Poté, kdy sníh na našich 
horách prakticky roztál, se vrátil v podobě sněhové kalamity především do Jeseníků a je-
jich podhůří. Sněžilo ale i jinde – například v Beskydech a na Šumavě. Na konci dubna se 
přidaly intenzivní srážky, které zvedly hladiny některých řek ve Zlínském a Moravskoslez-
ském kraji až na třetí stupeň povodňové aktivity. Kombinace těchto dvou faktorů napl-
nila přehrady. Odborníci ale upozorňují na to, abychom nepodléhali iluzi. Podle nich jsou 
zásoby podzemní vody v některých regionech stále pod normálem.

Portál vodarenstvi.cz situaci systematicky mapoval. Stejně jako další témata týkající se 
nejen českého vodohospodářství. Mediální pozornost přitáhly například debaty o bu-
doucnosti provozování infrastruktury na Zlínsku nebo v Praze. 

Vážíme si toho, že nás čtete. A jsme rádi, že vás přibývá.

http://www.vodarenstvi.cz/2017/04/26/skolaci-z-ostravy-a-okoli-pilne-pracuji-na-ukolech-v-projektu-hledej-pramen-vody/
http://www.vodarenstvi.cz/2017/04/28/den-zeme-oslavilo-ve-znojme-temer-tisic-deti/
http://www.vodarenstvi.cz/2017/04/04/v-ceskych-budejovicich-zdrazila-voda/
http://www.vodarenstvi.cz/2017/04/07/v-lipniku-nad-becvou-postavi-dvoukilometrovou-protipovodnovou-hraz/
http://www.vodarenstvi.cz/2017/04/10/provozovatel-vlastnik-a-politici-jednali-o-budoucnosti-vodarenstvi-na-zlinsku/
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http://www.vodarenstvi.cz/2017/04/18/prazsky-magistrat-se-chysta-na-vyznamne-jednani-o-odkupu-spolecnosti-prazske-vodovody-a-kanalizace/
http://www.vodarenstvi.cz/2017/04/20/ostravskym-vodarnam-a-kanalizacim-se-dari-snizovat-ztraty-vody-v-siti/
http://www.vodarenstvi.cz/2017/04/22/rekonstrukce-prehrady-sance-je-v-plnem-proudu-po-dokonceni-akce-zvladne-nekolikanasobny-napor-vody/
http://www.vodarenstvi.cz/2017/04/26/zacala-vystavba-nejvyssi-sypane-hraze-suche-nadrze-v-moravskoslezskem-kraji/
http://www.vodarenstvi.cz/2017/04/15/chytejte-dest-nabada-ministerstvo-zivotniho-prostredi/
http://www.vodarenstvi.cz/2017/04/23/modernizace-nejvetsi-upravny-pitne-vody-spolecnosti-smvak-ostrava-byla-dokoncena/
http://www.vodarenstvi.cz/2017/04/02/ceska-stopa-v-tanzanii-za-revoluci-v-dodavkach-pitne-vody-tam-vdeci-mlademu-vedci-z-ostravy/
http://www.vodarenstvi.cz/2017/04/04/v-kolumbii-vyhlasili-stav-nouze-sesuv-pudy-zpusobeny-silnymi-desti-zabil-nejmene-270-lidi/
http://www.vodarenstvi.cz/2017/04/10/v-norsku-schvalili-stavbu-prvniho-namorniho-tunelu-na-svete/
http://www.vodarenstvi.cz/2017/04/12/peruanska-vlada-investuje-v-horizontu-peti-let-do-vodarenske-infrastruktury-pres-18-miliard-dolaru/
http://www.vodarenstvi.cz/2017/04/12/exreditel-povodi-moravy-lide-na-jizni-morave-hospodari-s-vodou-velmi-kvalitne/
http://www.vodarenstvi.cz/2017/04/17/povodi-odry-odmitani-prehrady-je-ze-strany-obce-nove-herminovy-nesolidarni-krok-vuci-povodnemi-ohrozenym-obyvatelum/
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