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Ministerstvo životního prostředí 
vyhlásilo druhou vlnu Dešťovky
Stát v druhé vlně programu rozdělí 240 milionů korun. 
Ministerstvo bude žádosti přijímat od 7. září. „V prvním 
kole výzvy jsme obdrželi téměř 2280 žádostí za 28 hodin. 
Předpokládáme, že podobný zájem bude i pro druhou 
výzvu,“ uvedl k první a druhé výzvě ministr životního  
prostředí Richard Brabec. Odkaz zde. 

Povodí Moravy má nového 
investičního ředitele
V pondělí 7. srpna jmenoval generální ředitel Povodí Mo-
ravy Václav Gargulák Tomáše Bělašku novým investičním 
ředitelem. Ten prošel tříkolovým výběrovým řízením. 
Vystudoval Vysoké učení technické v Brně a od roku 2011 
působil jako manažer nákupu v Pipelife Czech v Otrokovi-
cích. Odkaz zde. 

Otrokovice neuspěly s žádostí 
o větší shodu akcionářů 
ve zlínských vodárnách
Valné hromady ukazují, že akcionáři Vodovodů a kanaliza-
cí Zlín nejsou v názorech na řešení současné situace jed-
notní. „Dlouhodobě usilujeme o to, aby existovala shoda 
většiny akcionářů, a ne těch, kteří mají většinu akcií. Když 
se největší akcionář, tedy město Zlín, domluví s dalšíma 
dvěma, může si na úkor ostatních prosadit, co chce,“  
uvedl otrokovický starosta Jaroslav Budek. Odkaz zde. 

Dolní Lomná vybuduje 
domovní čistírny odpadních 
vod díky dotaci
O dotace na domovní čistírny odpadních vod je zájem. 
Finance rozdělí ministerstvo životního prostředí prostřed-
nictvím Státního fondu životního prostředí. Jednotlivé obce 
mohly o dotaci žádat od loňského listopadu a připraveno 
pro ně bylo sto milionů korun. „Dotace nám pokryje 80 
procent nákladů, zbytek zvládneme z vlastních zdrojů. Lidé 
jsou nadšení, o čistírnu se přihlásili téměř všichni,“ uvedla 
starostka Dolní Lomné Renáta Pavlinová. Odkaz zde. 

Vodovodní síť zásobuje 94 
procent obyvatel, spotřeba 
klesla, cena se mírně zvýšila
Vodovodní síť v České republice se v roce 2016 prodloužila 
o 535 kilometrů na 77 681 kilometrů. Na konci loňského 
roku zásobovala vodou 94,4 procenta lidí. Spotřeba na oso-
bu a den oproti roku 2015 mírně klesla. Voda několikátý rok 
za sebou mírně podražila. Informace jsou ve Zprávě o stavu 
vodního hospodářství v ČR za rok 2016. Odkaz zde. 

ČEVAK bude dále provozovat 
infrastrukturu v Českých 
Budějovicích
Dalších deset let se bude starat o dodávku pitné vody 
v Českých Budějovicích společnost ČEVAK, která vyhrála 
koncesní řízení. Vše ještě musí schválit zastupitelé. Rad-
nice je téměř ve finále největší zakázky v historii, která 
do městské kasy přinese v následujících deseti letech  
zhruba dvě miliardy korun. Odkaz zde. 

Olomouc chce mít větší vliv 
na výši vodného a stočného
Úprava provozní smlouvy by měla v příštích letech zamezit 
růstu vodného a stočného v Olomouci. Město si nechalo 
od společnosti Grant Thornton Advisory zpracovat návrh 
dalšího postupu při jednání s provozovatelem, kterým je 
Moravská vodárenská. „Cenový regulátor, což je minis-
terstvo financí, chce cenu usměrňovat. Společnosti pro-
vozující vodohospodářskou infrastrukturu ale našly kličky 
v podobě mezinárodního účetního zpracování, což staví 
město do nevýhodné pozice,“ upozornil primátor Antonín 
Staněk. Odkaz zde. 

Pelhřimov čeká důležité 
rozhodnutí
Vodohospodářská infrastruktura v Pelhřimově má dnes 
jednoho majitele a dva provozovatele. „Voda je strategický 
artikl, a měli bychom si ji proto zajistit tady v Pelhřimo-
vě, ne si systém nechat řídit z Humpolce,“ zastává názor 
zastupitel Miroslav Šimon (ČSSD). Město si zatím nechalo 
zpracovat analýzu, která mu ukáže, jakou cestou by se 
mělo vydat. Odkaz zde. 

12. bienální konference a výstava 
VODA 2017
V druhé polovině září se naše redakce zúčastní v Kon-
gresovém centru Lázeňské Kolonády v Poděbradech 12. 
bienální konference a výstavy Voda 2017. Akce, která 
potrvá tři dny, přinese celou řadu tematických přednášek 
a exkurzí. Odkaz zde. 

Jak se prezentují vodárenské 
společnosti?
Tématu se věnovalo poslední číslo časopisu SOVAK. 
Většina vodárenských společností je s různou mírou 
intenzity a kvality aktivní na internetových stránkách, 
kde o haváriích, opravách, investicích informuje veřej-
nost převážně prostřednictvím tiskových zpráv. A jakou 
formu sebeprezentace jednotlivé společnosti volí?  
Odkaz zde. 

Stát postaví na Moravě největší 
přístav
Ředitelství vodních cest plánuje stavbu největšího rekreač-
ního přístavu v tuzemsku. U Napajedel vznikne stanoviště 
pro 77 turistických plavidel. Stavba je v současnosti na za-
čátku přípravy. Začít stavět by se mělo v roce 2020.  
Odkaz zde. 

Ze světa 

Do Alžírska se vrátí český 
byznys včetně výrobců čistíren 
odpadních vod
Na přelomu září a října se uskuteční česká podnikatelská 
mise do Alžírska. Podle informací Hospodářské komory 
ČR budou v delegaci podniky z energetiky, zdravotnictví, 
obranného průmyslu nebo výrobci čistíren odpadních 
vod. Největších objemů dosahovala obchodní výměna 
v 80. letech, kdy poskytlo Československo Alžírsku 
významné úvěry na nákup vojenské techniky a stavbu 
investičních celků. Odkaz zde.

Čína kupuje vodní elektrárnu 
v Peru, ale brazilského prodejce 
drtí korupční skandál
Konsorcium vedené čínskou společností CTG koupí hydro-
elektrárnu Chaglla v severním Peru za 1,4 miliardy dolarů. 
Háček však spočívá v tom, že prodejcem je brazilská 
společnosti Odebrecht, která čelí obřímu korupčnímu 
skandálu. Pomocí úplatků měla v několika zemích získávat 
lukrativní zakázky. Odkaz zde. 

Řím reaguje na sucho a sníží 
dodávky vody
Městská vodárenská společnost v Římě reaguje na nedo-
statek srážek v oblasti Lazia a snižuje tlak vody v síti. Si-
tuaci se podařilo stabilizovat před několika týdny, kdy 
mnoho Římanů opustilo své domovy a vyjelo odpočívat 
mimo město. Zlepšení situace v oblasti městských služeb 
a dodávek vody slibovala po posledních úspěšných vol-
bách starostka Říma Virginia Raggiová, ale k zásadnímu 
posunu nedošlo. Odkaz zde. 

Komentáře 

Divím se, jak jsme to mohli 
přežít, říká dvacet let 
po povodních na Valašsku 
tehdejší místopředseda Okresní 
protipovodňové stanice
Jiří Trezner byl před dvaceti lety místopředsedou 
Okresní protipovodňové stanice. Povodně se tehdy 
dotkly téměř všech obyvatel na Valašsku. Přehradní 
nádrž Bystřička ztratila schopnost regulace a vlivem 
vydatných srážek se na několika místech sesunula 
půda. Odkaz zde.

Petr Havel: Ekologický certifikát 
z lesa rezervoár vody neudělá
Spasitelské představy o tom, že zlepšení stavu naší krajiny 
zajistí text, jehož dodržování bude lobbistickým a politic-
kým tlakem vymáháno a následně úředně kontrolováno, 
získávají v poslední době rozměry společenské paranoi. 
Alespoň takový názor zastává agrární analytik Petr Havel. 
Odkaz zde.

Chyběli pamětníci, kteří by 
věděli, co voda udělá, vzpomíná 
hydrometeorolog
Před patnácti lety začala na Ústecku stoupat hladina Labe. 
Voda nejprve udeřila v Krušných horách. Do regionu se 
také valila voda z jižních Čech. Podle vedoucího Regionál-
ního předpovědního pracoviště ČHMÚ Martina Nováka 
způsobila povodeň jedna tlaková níže. Odkaz zde. 

Jaroslav Hedvábný: Usilujeme 
o propojení přivaděčů pitné vody
Podzemní zdroje jsou na historickém minimu a den ode 
dne klesá ale také hladina Vranovské přehrady, která záso-
buje pitnou vodou Třebíčsko. O vývoji situace mluvil 
ředitel třebíčské divize Vodárenské akciové společnosti 
Jaroslav Hedvábný. Odkaz zde.  

Výlety k vodě

Za vodou do Rychlebských hor
Redakce v srpnu vyrazila do odlehlých Rychlebských hor 
na česko-polské hranici. O zajímavých místech spojených 
s vodou se můžete dočíst zde, zde a zde. Hory skrývají 
například studánku s léčivou radonovou vodou nebo 
pověstmi opředený pramen sv. Antonína Paduánského 
u Javorníka.

Malebné údolí Berounky 
a Klíčavy
Redakce připravila pozvánky na vodní výlety do údolí Be-
rounky nebo Klíčavy v CHKO Křivoklát. Více o těchto kou-
zelných místech v srdci naší země najdete zde, zde a zde.

Vodní život na odvalu bývalého 
černouhelného dolu
Redakce vystoupala na zrekultivovaný odval bývalého 
černouhelného dolu Nosek na Rakovnicku. Zajímavý rekul-
tivační projekt přinesl na místo také řadu vodních prvků, 
v nichž se postupně rozvíjí život rostlinných i živočišných 
druhů. Více informací najdete zde. 

Krušné hory propojují hornictví 
a vodní stavby
Redakce se opět vrátila do západních Krušných hor. Řada 
míst spojuje hornickou tradici této části Sudet s vodními 
stavbami, které byly kvůli dobývání kovů vybudovány. Více 
informací najdete zde a zde.

SOVAK ČR

Využijte možnosti inzerovat 
ve stolním kalendáři 
vodárenského sdružení
SOVAK ČR zahájil práce na přípravě 14. vydání tradič-
ního týdenního stolního kalendáře dodavatelů výrobků 
a služeb pro obor vodovodů a kanalizací. Ten připravuje 
v nákladu 3 000 kusů a je distribuován nejen všem členům 
spolku, ale i dalším investorům, provozovatelům vodovodů 
a kanalizací, účastníkům odborných konferencí a seminářů 
či spolupracujícím organizacím a specialistům municipalit. 
Odkaz zde.

Novelizace zákona o kybernetické 
bezpečnosti
SOVAK ČR informoval o tom, že během prázdnin byl dva-
krát novelizován zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické 
bezpečnosti, a to zákonem č. 104/2017 Sb., účinným od 1. 
7. 2017 a zákonem č. 205/2017 Sb., účinným od 1. 8. 2017. 
Pro vodohospodářskou oblast je významnější novela č. 
205/2017 Sb. Odkaz zde.

Stanovisko SOVAK ČR k varovné 
studii ČHMÚ
Podle SOVAK ČR nejsou varovné zprávy o výskytu pesticidů 
v podzemních a povrchových vodách nijak překvapivé a ne-
očekávané. Sdružení to uvedlo ve svém vyjádření ke studii 
Českého hydrometeorologického ústavu. Odkaz zde. 

SOVAK ČR: Nejvyšší dlouhodobou 
jistotu zdrojů pitné vody 
představují veřejné vodovody
SOVAK ČR oceňuje veškeré aktivity státu v zajištění zá-
sobování obyvatel České republiky pitnou vodou v lokali-
tách, kde jsou v současné době její zdroje nedostatečné. 
S ohledem na měnící se klima a rostoucí riziko sucha však 
sdružení konstatuje, že stabilní a dlouhodobé dodávky 
pitné vody lze v podmínkách naší země zajistit pouze na-
pojením obyvatel na veřejné vodovodní sítě. Odkaz zde.

SOVAK ČR: Pro zásobování 
obyvatel jsou rozhodující 
vodárenské nádrže
Nedávno schválená Koncepce ochrany před následky 
sucha pro území České republiky představuje podle 
SOVAK ČR první skutečně systémový dokument, jehož 
naplňování může pomoci ke zlepšení stavu krajiny, zdrojů 
vody a k lepšímu a dlouhodobě stabilnímu zásobování 
obyvatel ČR kvalitní pitnou vodou. Za priority sdružení 
považuje především několik zásadních opatření, která jsou 
popsány zde.

SOVAK ČR zve na akci v Černé Hoře
SOVAK ČR zve na nadcházející B2B akci v Černé Hoře, kde 
bude představena řada plánovaných projektů ve vodáren-
ství. Ty budou prezentovány municipalitami a představiteli 
vodárenských společností 13. září v Nikšići. Odkaz zde. 

VZDĚLÁVÁNÍ

Odborníci v Brně vyvinuli zařízení 
na čištění použité vody
Experti z Vysokého učení technického v Brně vynalezli 
spolu s vývojáři zařízení, které umí čistit použitou vodu 
na úroveň vody dešťové. „Unikátnost spočívá především 
v tom, že je sloučena separace bakterií nutných pro 
biologické čištění a hygienické zabezpečení vody filtrací 
na membránách, a v tom, jak jsou membrány regenerová-
ny,“ uvedla mluvčí agentury Ivana Drábková. Odkaz zde. 

Díky českému doktorandovi 
pijí v tanzanské Mpanze vodu 
s odpovídající kvalitou
V Africe pijí lidé na mnoha místech neupravenou vodu. Neutě-
šenou situaci se rozhodl změnit v Mpanze doktorand z brněn-
ské techniky Vojtěch Kundrát. Vytvořil filtr na vodu odebíra-
nou přímo z blízké řeky. Ze zájmu domorodců o nové zařízení 
byl nadšen. Do Tanzanie se chce znovu vrátit. Odkaz zde.

Praha chce zdokonalit systém 
informování obyvatel před 
potenciální povodní  
Hlavní město jde s dobou a jeho radní schválili projektový 
záměr za 17,5 milionu korun, který spočívá v nové inter-
aktivní aplikaci, jež upozorní obyvatele na povodňové 
nebezpečí. Prostřednictvím projektu budou detailněji zná-
zorněny modely srážek ČHMÚ, který zajistí provozování 
modelu a poskytne Praze přesná data. Před 15 lety Prahu 
postihly povodně a způsobily škody za 27 miliard korun. 
Právě v roce 2012 selhaly predikce průběhu ničivých udá-
lostí. 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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Prázdniny u vody jsou za námi!
Děti se vrátily po konci prázdnin do školních lavic a náš portál 
pro Vás připravil newsletter shrnující, co se dělo ve vodárenství 
v průběhu srpna.

Na podzim nás čeká mimo jiné řada zajímavých akcí s tematikou vody. Už v září se 
koná bienální konference a výstava VODA 2017 v Poděbradech, na začátku října 
mezinárodní konference Vodní nádrže 2017 v Brně a na začátku listopadu konference 
Provoz vodovodů a kanalizací SOVAK ČR v Ostravě. Vodarenstvi.cz se bude těchto akcí 
účastnit a přinese z nich aktuální zpravodajství a strategické výstupy.

V září a říjnu bude žít naše země také parlamentními volbami. Kampaň bude tentokrát 
podle prvních příznaků mimořádně vypjatá. Vzhledem k tomu, že problematika 
vodárenství a vodohospodářství začíná poměrně intenzivně rezonovat veřejným 
prostorem, budeme s napětím čekat, jak daná témata uchopí politické subjekty ve svých 
programech a jaká bude povolební realita. O všem vás samozřejmě budeme informovat.

Nenechme se v babím létě a na podzim ale strhnout pouze politikou. Všeho moc škodí, 
a proto neváhejte vyrazit ve volných chvílích k vodě. Na našem portálu najdete řadu 
tipů z působivých míst naší země.  Redakce www.vodarenstvi.cz 
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