
Aktuality

Zúčastnili jsme se semináře  
Fakta o vodě v PS PČR 
Seminář zaměřený na vodárenství a vodohospodářství 
zaštítil místopředseda poslanecké sněmovny Jan Bartošek. 
Podle něho není možné o sektoru uvažovat v horizontu 
čtyřletého volebního období. V budoucnosti se o této pro-
blematice povede velká diskuze, kdy si bude nutné položit 
řadu otázek s nelehkým hledáním odpovědí. Odkaz zde, 
zde, zde, zde, zde.  

Přehrada Vlachovice byla 
zařazena mezi vládní priority, 
stát má do roku 2028
Do roku 2028 by měla na Zlínsku vzniknout jedna z nej-
větších přehrad ve střední Evropě. Vláda zařadila vodní 
dílo Vlachovice mezi své priority. Stavba si vyžádá investici 
ve výši 5,5 miliardy korun. Vzhledem k faktu, že nebude 
zasahovat do chráněné krajinné oblasti, se zrychlí její 
příprava. Nádrž vznikne kvůli ubývajícím zásobám vody 
na Zlínsku. Odkaz zde. 

Klíčový kompromis. Povodí Labe 
zakopalo pomyslnou válečnou 
sekyru s ekology
Skoro dvacet let trval spor mezi Povodí Labe a ekology 
kvůli poldru v Mělčanech na Rokycansku. Povodí už od-
souhlasilo migračně propustné zařízení na hrázi, ačkoliv 
ochránci tvrdí, že by bylo možné protipovodňovou ochranu 
realizovat jinak. Ekologové se už však odvolávat nebudou. 
Stavět by se mohlo za dva roky. Odkaz zde. 

Ministr životního prostředí 
Brabec by na Dešťovku mohl 
uvolnit dalších 200 milionů
Richard Brabec plánuje vypsání další vlny dotačního 
programu Dešťovka. V prvním kole bylo v programu 100 
milionů korun, v dalším ministerstvo životního prostředí 
zvažuje uvolnění až dvojnásobné sumy. Brabec by také rád 
dokončil legislativní proces novely vodního zákona, který 
by upravil kontrolu vypouštění odpadních vod. Odkaz zde. 

V Troubkách možná budou muset 
zbořit hráz proti vodě
Troubky jsou mementem tragických povodní, které Pře-
rovsko postihly před dvaceti lety. Obec však dodnes čeká 
na výstavbu ochranných hrází a hrozí, že bude muset zbo-
řit jeden z protipovodňových valů, který místní postavili 
bez stavebního povolení. Tragická povodeň v Troubkách 
v roce 1997 zbořila polovinu domů a připravila o život 
devět obyvatel. Odkaz zde. 

Pražští radní schválili nákup 
Pražských vodovodů a kanalizací
Praha je znovu blíže k ovládnutí vodohospodářství 
na svém území. Radní volají po odchodu koncernu Veolia, 
který provozuje  vodohospodářskou infrastrukturu ve měs-
tě prostřednictvím Pražských vodovodů a kanalizací. Po-
depsáním memoranda a schválením tisku se celá situace 
posunula k dalším kroků, které by měly dohodě s Veolií 
předcházet. Odkaz zde. 

Jihočeský vodárenský svaz 
zmodernizuje 313 kilometrů 
dálkových potrubí
Ocelové potrubí se nachází na jihu Čech na více než 300 
kilometrech. Modernizace, kterou odsouhlasili zástupci 
více než 200 jihočeských obcí a měst, jež jsou vlastníky 
JVS, vyplynula z nové koncepce investiční výstavby. Re-
konstrukcí svaz docílí toho, aby nedocházelo k zaželezení 
vody. Celý systém by pak měl být dlouhodobě funkční 
a zajišťovat dostatek pitné vody na území Jihočeského 
kraje. Odkaz zde. 

Rozhodnuto. Na severu Čech 
převezmou provozování 
infrastruktury municipality
Valná hromada Severočeské vodárenské společnosti roz-
hodla o odkupu podílu ve výši 50,1 % v Severočeských 
vodovodech a kanalizacích od koncernu Veolia. Akcionáři 
tvoří obce a města. Vedení SVS ale počítá, že bude s Veolií 
spolupracovat v subjektu, kterou společně založí. Odkaz 
zde. 

Proběhl Týden vody  
s Českým rozhlasem
V pondělí 19. června odstartoval Radiožurnál své vysílání 
místo klasického časového znamení zvukem dopadajících 
kapek vody, aby tak symbolicky zahájil projekt Týden vody 
s Českým rozhlasem. Na serveru iROZHLAS.cz mohli čte-
náři sledovat, kolik vody proteče denně Českem zbytečně. 
Několik textů s tématikou Týdne vody s Českým rozhlasem 
vyšlo i na našem portálu.  Odkaz například zde, zde, zde.

Na Jesenicku eskaluje spor mezi 
akcionáři Vodovodů a kanalizací
Město Jeseník na jedné straně, akcionáři, kterými je sedm 
menších obcí z Jesenicka, na straně druhé. Jeseníku se 
jako největšímu akcionáři nelíbí, že dává do systému nej-
více peněz, ale má při rozhodování stejné slovo jako malé 
obce. Podle místostarosty města Petra Procházky vodáren-
ství na Jesenicku dlouhodobě strádá. Odkaz zde. 

V jaderné elektrárně Temelín 
skončila oprava potrubí za čtvrt 
miliardy

Rekonstrukce dvou potrubí, pomocí nichž přivádí elektrár-
na vodu z Vltavy, trvala tři roky. Společnost ČEZ do opravy 
investovala 235 milionů korun. Úkolem techniků bylo 
po trase potrubí vybudovat 20 vstupů vzdálených 300 
metrů od sebe. Voda přitéká do elektrárny z nádrže  
Hněvkovice. Odkaz zde.

Ze světa 

Severoitalské regiony sužují 
extrémní sucha
Podle italského zemědělského svazu Coldiretti hrozí, 
že se bude muset kvůli suchu nastolit přídělový sys-
tém vody a omezit zavlažování polí. Situace je vážná 
především v severoitalských regionech Lombardie, 
Veneto, Emilia Romagna a Ligurie. Podle statistik 
bylo letošní jaro v zemi druhé nejsušší za posledních 
220 let. Odkaz zde. 

Evropská unie chce zakázat 
využívání čistírenských kalů 
v zemědělství 
Využívání čistírenských kalů v zemědělství bude možná 
minulostí. Podle informací z ministerstva životního pro-
středí je účel zákazu v sušení a spalování kalů. Důvodem 
je, že čistírenské kaly mohou obsahovat zbytky léčiv a che-
mické látky. Odkaz zde. 

Sigma zavlažuje pole  
v Egyptě i Indii
Sigma je z historického hlediska nejvýznamnější společ-
ností orientující se na výrobu čerpadel v České republice 
a severoafrický Egypt je pro ni nejvýznamnějším zahranič-
ním trhem. Sigma exportuje i do další politicky velmi ne-
stabilní země. Do Iráku dodávala čerpací stanici pitné vody 
a lahvovací linku. Dalším velkým trhem pro společnost je 
Indie. Odkaz zde.  

Komentáře 

Daniel Szórád: Lesy ČR mají letos 
na vodohospodářské projekty 
vyčleněno 200 milionů
Lesy ČR spravují v tuzemsku 38 tisíc kilometrů vodních 
toků. Během rozhovoru generálního ředitele podniku  
Daniela Szóráda pro deník Právo se dostalo i na téma  
udržení vody v krajině. Odkaz zde.

Ve vodárenství by si měl stát 
rozmyslet, co chce, říká bývalý 
náměstek hradeckého primátora 
Josef Malíř
V případě Hradce Králové je Malíř přesvědčen, že byl 
provozní model nastaven správně. Problémem jsou 
podle něj zahraniční provozovatelé. Bývalý náměstek 
hradeckého primátora odpovídal na dotazy deníku  
Práva. Odkaz zde.

František Barák: Vody máme 
dost, ale neumíme s ní 
hospodařit
V Česku je údajně tolik vody, že nemusíme omezovat její 
spotřebu, říká předseda SOVAK ČR a ředitel VaK Hradec 
Králové František Barák.  Podle něj je potřeba více finanč-
ních prostředků alokovat na obnovu infrastruktury.  
Odkaz zde.

Radim Jirout: Z vodárenství se 
stalo politické téma a vytrácí se 
odborná stránka
Voda je tématem, které v poslední době stále intenzivněji 
rezonuje Českem. Někteří politici chtějí vrátit provozování 
infrastruktury do českých rukou a zastavit zisky proudící 
do zahraničí. Olomoucký deník se ptal na názor ředitele 
Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, která 
patří do skupiny SUEZ, Radima Jirouta. Odkaz zde.   

SOVAK ČR

Stanovisko SOVAK ČR k novému 
zařazení odlehčovaných vod 
z jednotných kanalizací mezi 
vody odpadní
Návrh novely vodního zákona předložený Ministerstvem 
životního prostředí ČR a projednávaný v současnosti v PS 
PČR nově kategorizuje odlehčované vody z jednotných 
kanalizací jako vody odpadní. Dosud jsou ale za odpadní 
vody považovány pouze vody vypouštěné do kanalizace. 
Jde o přelomovou změnu do minimálně 150 let trvající 
koncepce při řešení odvodnění urbanizovaného území.  
Odkaz zde. 

SOVAK ČR k studii proveditelnosti 
záměru na vytvoření národního 
regulačního úřadu ČR pro síťová 
odvětví
Do meziresortního připomínkového řízení byl předložen 
materiál Studie proveditelnosti záměru na vytvoření 
Národního regulačního úřadu České republiky pro sí-
ťová odvětví. SOVAK ČR vítá iniciativu vlády směrem 
k dlouhodobému zajištění stabilní, spolehlivé a efektiv-
ní regulace v oblasti vodovodů a kanalizací. Odkaz zde. 

SOVAK ČR k zpoplatnění 
odvádění srážkových vod 
do veřejné kanalizace
Jednou z hlavních výzev při řešení negativních následků 
sucha je lepší hospodaření s dešťovou vodou. SOVAK ČR 
je přesvědčen, že nejúčinnějším nástrojem pro snížení 
negativních následků sucha je zasakování srážkových vod 
v místě jejich dopadu a umožnění posílení zdrojů podzem-
ních vod. Odkaz zde. 

Co přineslo nejnovější časopisu 
SOVAK? 
V časopise čtenáři najdou například informace z jednání Val-
né hromady Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR 2017. 
Atraktivním tématem pro čtenáře může být také nový způsob 
čištění potrubí ledovou tříští. Odkaz zde. 

Výlety k vodě

Kolem horských bystřin v Beskydech
Redakce se vypravila do Moravskoslezských Beskyd nad 
údolní nádrž Morávka. Cesta vedla podél toků místních 
bystřin a říček s průzračně čistou vodou. Výlet najdete zde

Divočina a tisíce ptáků kousek 
od Pardubic
Redakci překvapilo, že jako v opravdové divočině se mů-
žete cítit pár kilometrů od Pardubic u Lázní Bohdaneč při 
cestě kolem Bohdanečského rybníka. Jde o unikátní oblast 
především pro ornitology. Výlet je místy poměrně dobro-
družný. Výlet najdete zde

Perla Litvy

Redakce navštívila perlu litevského pobřeží. Kurská kosa 
je unikátní lokalitou, která zanechá stopy v duši každého, 
kdo ji navštíví. Výlet najdete zde

Nejen divocí koně v Lotyšsku
Redakce navštívila turisticky nejatraktivnější lokalitu Lo-
tyšska. Ze čtrnácti obcí vznikl původně lázeňský komplex 
Jűrmala v Rižském zálivu poblíž hlavního města. Výlet 
najdete zde. Na jihozápadě Lotyšska v národním parku 
Pape u stejnojmenného jezera poblíž pobřeží Baltského 
moře se ocitnete v nefalšované divočině s divokými koňmi 
nebo pratury. Výlet najdete zde.

VZDĚLÁVÁNÍ

Soutěž Hledej pramen vody 
skončila, z vítězství se radoval 
tým Datyňáků
Vzdělávací soutěž Hledej pramen vody pořádala společ-
nost Ostravské vodárny a kanalizace. Do zábavně-vzdě-
lávacího projektu se zapojilo tisíc dětí a finále se konalo 
na Slezskoostravském hradě. Děti se v průběhu hry zábav-
nou formou vzdělávaly v oblasti vody a připomínaly si, jak 
je pro náš život důležitá. Odkaz zde. 

Vyšší odborná škola stavební 
a Střední škola stavební  
Vysoké Mýto, která vyučuje 
vodohospodářství, oslavila 120 let
Škola má ve třech vzdělávacích stupních 260 studentů 
a obor Vodohospodářské stavby je nejstarším studijním 
zaměřením. „Kdo má rád přírodu, životní prostředí a chce 
opravdu pomáhat lidem, tak je to pro něho velice zajímavý 
obor,“ řekl ředitel školy Pavel Vacek. Odkaz zde. 

Vědci z ČVUT a Akademie věd se 
zúčastní Expa v Dubaji 
Tuzemská věda zažívá další významný úspěch. Tentokrát 
na poli vodohospodářství. Čeští vědci nabídnou během 
Expa 2020 v Dubaji komplexní řešení problémů s nedo-
statkem vody v pouštních oblastech spočívající ve výrobě 
vody ze vzduchu. Téma vody schválila pro akci vláda.  
Odkaz 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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Léto je tady!
Veřejným prostorem rezonuje na začátku léta především 
téma sucha. Média jsou plná zpráv o tom, které regiony jsou 
nejpostiženější, kde bude nejvíce poškozena úroda, kde je 
nutné omezovat spotřebu pitné vody a kde je nutné zajišťovat 
náhradní zásobování obyvatel vodou. Náš portál v červnu téma 
komplexně pokrývat a přinesl vám o něm velké množství zpráv.

Do tohoto kontextu zapadají také dvě další události, které jsme sledovali. Přínosná 
série pořadů s vodní tematikou Týden vody v Českém rozhlase a seminář Fakta o vodě 
na půdě PS PČR. Ukazuje se, že téma vody bude klíčovým a strategickým při debatách 
o budoucnosti naší země.

Se začátkem léta bychom neměli zapomenout na jedno výročí. Před dvaceti lety postihly 
Moravu a Slezsko katastrofální povodně, které za sebou zanechaly téměř pět desítek 
obětí a škody za desítky miliard korun. Příroda si s námi tedy skrze vodu umí zahrávat 
různými způsoby. Na nás je, abychom nepřijímali opatření, která jdou proti jejímu smyslu.

Hezké léto Vám přeje redakce vodarenstvi.cz!
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