
Vážení čtenáři,
koronavirus v  létě neodešel. Evidentně neplatí ani dočasné hy-
potézy o jeho oslabování, když mladí lidé nemocí procházejí bez 
výraznějších problémů, protože počet lidí hospitalizovaných v ne-
mocnicích roste. Přibývá také vážných případů. Na tyto skutečnosti 
po letních dovolených a prázdninách reagují takřka všechny seg-
menty našeho života. 

Vyhnout se to logicky nemůže ani vodárenským společnostem. 
Řada z nich opět aktivuje obezřetnější přístup pro fungování zákaz-
nických center, snaží se v maximální možné míře elektronizovat ko-
munikaci se zákazníky a eliminovat rizika šíření nemoci mezi svými 
zaměstnanci řadou bezpečnostních opatření. Je na místě konsta-
tovat, že vodárenský sektor se prozatím s náročným rokem vypo-
řádává se ctí a onemocnění nemělo výraznější vliv na poskytované 
služby odběratelům a jejich kvalitu. Není od věci se za to pochválit 
a být na spolehlivost, profesionalitu, flexibilitu a operativnost lidí, 
kteří ve vodárenství pracují, náležitě hrdý.

Vážíme si toho, že nás čtete! A že Vás přibývá především na soci-
álních sítích, kam se snažíme upřít svou pozornost se stále větším 
důrazem, odkud pak překlikáváte na náš portál. Pojďme za námi 
také na Twitter nebo Facebook!

 Redakce vodarenstvi.cz  

AKTUALITY
SmVaK Ostrava v 2. pololetí investují 454 milionů
Společnost bude investice hradit z  vlastních zdrojů. Za rok 2020 
očekává zisk před zdaněním 485,57 milionu. Vyplývá to z pololetní 
zprávy. Odkaz zde. 

Nová vodárenská společnost v Rychnově  
nad Kněžnou 
Radnice v Rychnově nad Kněžnou založila společnost, která bude 
od ledna provozovat vodovody a  kanalizaci ve městě. Převez-
me provoz od firmy Aquaservis, které Rychnov vloni vypověděl 
smlouvu. Městská společnost od září otevře zákaznickou kancelář 
v budově radnice, podle níž se změna provozovatele dodávek pit-
né vody ani odvádění vody odpadní nijak nedotkne odběratelů. 
Odkaz zde.

VŠCHT a PVK chtějí monitorovat COVID-19  
v odpadní vodě
VŠCHT Praha společně se společností Pražské vodovody a kanali-
zace v projektu ARG Tech vyvíjí technologie pro odstranění bakterií 
rezistentních na antibiotika z čistírenských kalů a monitorují výskyt 
původce nemoci COVID-19 v odpadních vodách. Odkaz zde.

Praha zmodernizuje čistírnu v Lipencích
Magistrát během následujících dvou let zrekonstruuje čistírnu od-
padních vod v části Lipence. Stavbu za 163 milionů zrealizuje firma 
SMP CZ. Odkaz zde.

Před 10 lety voda spláchla sever Čech
Když v neděli večer 8. srpna roku 2010 objevili v polském příhranič-
ním městě Bogatynia tělo třiasedmdesátileté ženy z Heřmanic na 
Frýdlantsku, završil se definitivně tragický rozměr bleskových po-
vodní vyvolaných vydatnými dešti. Voda mezi 6. a 8. srpnem 2010 
změnila léto tisíců lidí v Česku, nejvíce na severu Čech, v boj o život, 
Odkaz zde.

OVAK: Solidarita s Ostravou je nezbytná
Řada ostravských kulturních zařízení, zájmových spolků nebo ne-
ziskových organizací přišla v tomto roce o finanční podporu part-
nerů a  sponzorů, protože v  souvislosti s  koronavirovou krizí byla 
většina akcí zrušena, uvedly Ostravské vodárny a kanalizace. Na po-
kračování podpory vodárenské společnosti se mohou spolehnout 
i nadále. Odkaz zde. 

Dlouhé stráně: Koronavir snížil návštěvnost o 63 %
Počet návštěvníků přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně se 
v prvním pololetí kvůli koronavirovým omezením meziročně snížil 
o 62,8 procenta na 10 325 lidí. Od počátku prázdnin počet turistů 
výrazně rostl. Odkaz zde. 

Nedostatek vody v Praze nehrozí
Kvalita je pod stálou kontrolou. Praha má i v parných letních dnech 
dostatek kvalitní pitné vody. Uvedly to Pražské vodovody a kanali-
zace. Odkaz zde.

Orlík: Přeliv ochrání před desetitisíciletou vodou
Bezpečnostní přeliv Orlické přehrady u Solenice na Příbramsku se 
má začít stavět v roce 2021. Nyní pokračuje tendr na výstavbu, od-

hadovaná cena je zhruba 1,5 miliardy korun. Informoval o tom Náš 
Region. Odkaz zde.

Povodí Moravy ve finále Adapterra Awards 2020
Projekt napojení odstavených ramen Dyje, které Povodí Moravy 
společně s rakouskými partnery dokončilo v loňském roce na Břec-
lavsku, vybrala odborná porota mezi 21 finalistů environmentální 
soutěže Adapterra Awards 2020. Odkaz zde.

Metrostav dokončuje přeložku u Mostu
Metrostav přepojuje poslední klíčovou linku Hořanského energe-
tického koridoru – průmyslový vodovod Nechranice v dobývacím 
prostoru Slatinice na Mostecku. Cílem projektu za dvě miliardy je 
přeložka deseti nejdůležitějších potrubí v ČR. Podařilo se již přepo-
jit ropovod Družba, páteřní plynovody, produktovody s benzínem 
a naftou i sítě s produkty chemické výroby. Odkaz zde.

KOMENTÁŘE
Pšenička ke sjednocování podoby vodojemů
Nové Těchanovice a Lhotka u Vítkova budou mít podle vodohospo-
dářů vodojem přirozeně zapadající do krajiny. SmVaK Ostrava totiž 
budují za šest milionů korun nový vodojem pro okrajové části Vítko-
va. Vůbec poprvé v historii společnosti uplatňují novou komplexní 
koncepci vizuální podoby modernizovaných objektů. Odkaz zde.

Žák: Využívání odpadní vody zásadní v prevenci sucha
Portál Naše voda nabídl další ze série rozhovorů s ředitelem Sdru-
žení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) Vilémem Žákem. 
Týká se mimo jiné v České republice dosud podceňovaného téma-
tu využívání odpadních vod. Odkaz zde.

Brabec: Cílem je přístup ke kvalitní pitné vodě
V letošním roce jsme na podporu výstavby vodovodů, úpraven vody 
a  přivaděčů mezi obce rozdělili miliardu korun. Nyní dáme šanci 
třem stovkám obcí, kterým zafinancujeme kompletní dokumentaci 
nezbytnou pro zahájení těchto finančně a časově náročných projek-
tů, říká ministr životního prostředí Richard Brabec. Odkaz zde.

Čunek: Zdroje vody v holešovské zóně neohroženy
V  Technologickém parku Strategické průmyslové zóny Holešov 
proběhlo 17. srpna setkání hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka 
a jeho náměstka pro strategický rozvoj a územní plánování Josefa 
Zichy s odborníky v oblasti hydrogeologie a vodního hospodářství. 
Odkaz zde.

Kdo zachrání Moravskou Amazonii?
Stát není schopen ochránit unikátní lužní lesy na soutoku Moravy 
a Dyje. Dál je devastují motorové pily, píše to novinář Pavel Baroch 
v komentáři pro Seznam Zprávy. Odkaz zde.

VZDĚLÁVÁNÍ
Grideo a ČVUT vyvinuly technologii pro smart mikrosítě
Grideo s  Univerzitním centrem energeticky efektivních budov 
ČVUT vyvinula a odzkoušela inteligentní přidávací místo energe-
tické infrastruktury schopné detailně analyzovat domácnostem 
odběry energií a vody. Odkaz zde.

Povodí Odry k Naučné stezce Cesta kolem vody
Kde pramení řeka Opava, jejíž vody plynou přes Vrbno pod Pradě-
dem? Jaký život řeka ukrývá, co v ní žije a roste? Jakou roli hrála 
v historii při osídlování kraje pod horami? Odkaz zde.

Pokračuje projekt Hledej pramen vody
I přes letošní nelehkou situaci ve školství pokračuje OVAK v organi-
zaci 19. ročníku ekologického projektu pro základní školy HLEDEJ 
PRAMEN VODY, pomocí něhož se společnost snaží vychovávat mlá-
dež k ohleduplnosti a hospodárnosti v nakládání a využívání přírod-
ních zdrojů. Odkaz zde.

O změny klimatu se zajímá polovina Čechů
O  problematiku změn klimatu se v  Česku zajímá 53 procent lidí, 
z toho sedm procent velmi. Podle 86 procent respondentů dochází 
v posledních 100 letech na Zemi ke změně klimatu. 89 procent lidí 
míní, že ke změně přispívá lidská činnost, 64 procent z nich je o tom 
zcela přesvědčeno. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu Centra pro 
výzkum veřejného mínění (CVVM). Odkaz zde.

SOVAK ČR
18. ročník konference SOVAK ČR zrušen

Představenstvo SOVAK ČR s  vědomím společenské odpovědnos-
ti za plynulé provozování vodárenské infrastruktury a po zvážení 
všech rizik vývoje situace v šíření koronaviru rozhodlo, že 18. ročník 
konference SOVAK ČR Provoz vodovodů a kanalizací plánovaný na 
3. a 4. listopadu 2020 v Praze, se neuskuteční v plánované podobě. 
Odkaz zde.

Seminář SOVAK ČR Kybernetická bezpečnost

SOVAK ČR vnímá důležitost informační a kybernetické bezpečnos-
ti, a proto uspořádal ve spolupráci s Network Security Monitoring 
Cluster (NSMC) 21. července 2020 seminář Kybernetická bezpeč-
nost – jak optimálně nastavit procesy a technická opatření, aby se 
minimalizovalo riziko škody při kybernetickém útoku. Odkaz zde.

Žák: Vodné a stočné není pouze platba za vodu

V srpnovém čísle časopisu Pro města a obec byl zveřejněn rozho-
vor s ředitelem SOVAK ČR Vilémem Žákem. Tématy rozhovoru byly 
mimo jiné kvalita pitné vody, sucho a nedostatek vody, či investice 
do vodohospodářské infrastruktury. Odkaz zde.

SVĚT
Přehrada sváru. Půjde Egypt do války o vodu?

Etiopie začala napouštět gigantické vodní dílo na Modrém Nilu. 
Níže ležící Egypt se obává následků. Konflikt obou zemí se nedá 
vyřešit zbraněmi, přesto je možné, že přijdou ke slovu, píše Echo24. 
Odkaz zde.

Litostroj dodá do Slovinska turbíny za půl miliardy

Slovinský výrobce vodních turbín Litostroj Power ze skupiny Ener-
go-Pro podepsal smlouvu s HESS (Vodní elektrárny na spodní Sávě) 
a bude se podílet na výstavbě nové vodní elektrárny Mokrice. Do-
dávka zahrnuje tři horizontální jednotky typu Bulb s oběžným ko-
lem o průměru 4,8 metru a všechny pomocné systémy. Cena zakáz-
ky činí necelých 19 milionů EUR. Odkaz zde.

Přes 200 mrtvých při záplavách v Číně

Země bojuje několik týdnů se silnými záplavami. Deště zvedly hla-
diny jezer a řek. Zemřelo nejméně 219 lidí, další čtyři miliony oby-
vatel musely opustit své domovy. Celkem se následky povodní do-
tkly více než 63 milionů lidí. Odkaz zde.

vodarenstvi.cz - vzdělávací a informační portál o nejcennější 
surovině. Kontakt pro obsah, náměty, tipy, tiskové zprávy a fo-
tografie: redakce@vodarenstvi.cz; Pro inzerci a  partnerství: 
inzerce@vodarenstvi.cz

VÝLETY K VODĚ
Úchvatné Orlické hory
Navštívili jsme Orlické hory. Horské říčky a bystřiny po vydat-
ných deštích živě odtékaly z hřebene hor do údolí. Byli jsme 
u pramene Bělé u nádherné přírodní rezervace Bukačka. Z Lui-
sina údolí jsme kolem studánek stoupali na rozhlednu na Velké 
Deštné a k Masarykově chatě na Šerlichu. Více zde a zde.

Smradlava pod hřebenem Beskyd
Scházeli jsme z beskydského hřebene k obci Bílá. Mimo hlavní 
turistické trasy jsme šli kolem říčky Smradlava a sirného prame-
ne, který do ní teče. Viděli jsme také zajímavá vodní díla souvi-
sející s hospodařením v horách a těžbou dřeva. Více zde. 

Do Chřibů k pramenům
Ve východomoravských Chřibech jsme našli prameny Kyjovky 
a  Litavy. Ani po deštích nebyly nijak vydatné. Atmosféra bu-
kových chřibských lesů zářících zelenou barvou, kterou tlumí 
šedé kmeny stromů, je přesto neopakovatelná. Více zde.
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