
Vážení čtenáři,
vítejte v roce 2021. A ohlédněme se zpět, co se dělo nejen v čes-
kém vodárenství během posledního měsíce loňského roku.

Začalo se hodnotit, rekapitulovat, ale také představovat plány pro 
následující období. Například na oblast investic do vodárenské in-
frastruktury, jak jsme se ostatně ptali nejvýznamnějších vodáren-
ských společností a podniků Povodí v naší anketě. 

Čeká nás zahájení, ale také dokončení řady významných staveb, 
které zajistí ještě spolehlivější zásobování kvalitní pitnou vodou 
lidem především v okrajových částech měst a obcí nebo v odleh-
lejších lokalitách – třeba těch s nedostatečnými lokálními zdro-
ji vody. Je před námi také dobudování kanalizací v  okrajových 
částech měst a obcí, nebo modernizace a rozšiřování stávajících 
čistíren odpadních vod stejně jako budování nových tam, kde 
v současnosti lidé spoléhají na vlastní čistění odpadní vody u jed-
notlivých nemovitostí.

Oznamovaly se také nové ceny vody pro rok 2021. Jejich průměr-
né zvýšení mírně nad inflaci bylo dáno právě náklady na obnovu 
infrastruktury, rostoucími personálními náklady, ale také skuteč-
ností, která v roce 2020 změnila celý svět. Některé – především tu-
risticky atraktivní – lokality v čele s hlavním městem zaznamenaly 
významnější pokles spotřeby pitné vody. Zahraniční turisté přijet 
nemohli, ubytovací kapacity a  gastropodniky byly významnou 
část roku uzavřené, koleje a školy prázdné. Nižší spotřeba pitné 
vody se logicky projevila v kalkulačním vzorci.

Přejeme Vám vše dobré do nového roku. Hodně rozvahy i odva-
hy! Podle toho, co bude aktuální situace vyžadovat. A doufejme, 
že se naše země vypořádá s  další vlnou epidemie nového typu 
koronaviru, která se na nás na přelomu roku řítí.

 Redakce vodarenstvi.cz  

AKTUALITY
Turów: Češi požadují po Polsku úhradu nákladů
Česká republika dlouhodobě žádá, aby Polsko nepokračovalo 
v těžební činnosti v dole Turów, dokud nebude zajištěno a proká-
záno, že činnost probíhá v souladu s požadavky unijní legislativy 
a  v  jejím důsledku nedochází ke zhoršování životního prostředí, 
zejména pokud jde o hladinu podzemních vod na našem území. 
Více zde. 

Obavy o pitnou vodu na Hodonínsku
Právní zástupkyně obcí a  měst z  Hodonínska podala kasační 
stížnost proti rozsudku krajského soudu, který zrušil rozhodnutí 
o dobývacím prostoru u Moravského Písku pro těžbu štěrkopísku 
u zdroje pitné vody a vrátil jej zpět Českého báňského úřadu k vy-
pořádání se s několika okolnostmi záměru. Více zde. 

Modernizace úpravny vody v Ostravě za 450 milionů
Statutární město Ostrava ve spolupráci se společností Ostrav-
ské vodárny a kanalizace zahájilo investici v podobě vybudování 
dvoustupňové filtrace vody v Úpravně vody Ostrava-Nová Ves za 

450 milionů. Projekt, který je v současnosti ve fázi projektové pří-
pravy, bude dokončen v  roce 2024. Zároveň je připravovaná re-
konstrukce sedimentačních nádrží za 80 milionů. Více zde. 

Olomoucký kraj odmítl kanál D-O-L
Olomoucký kraj se postavil proti plánované stavbě kanálu Dunaj 
– Odra – Labe. Na stanovisku se dohodli krajští radní. Panuje podle 
nich obava, že by nová plavební cesta mohla region výrazně po-
škodit. Více zde. 

2 miliardy na kanalizace a životní prostředí v Praze
Hlavní město připravilo rozpočet pro rok 2021 v objemu necelých 
88 miliard. Kvůli epidemii Covid-19, propadu ekonomiky a navazu-
jícím opatřením vlády přijde metropole v příštím roce o miliardy 
korun. Praha plánuje zachovat investice ve výši 15 miliard a omezit 
běžné výdaje. Více zde.

Větší ochrana pro přehradu Kružberk
Ochranné pásmo druhého stupně u kružberské přehrady nyní čítá 
o téměř tisíc hektarů více. Ochranu si vyžádalo Povodí Odry, které 
se obávalo zhoršení kvality vody v nádrži vlivem turistického ruchu 
u výše položené Slezské Harty. Pro přehradu a rekreanty to zname-
ná omezení rybolovu, zákaz kempování či vyjížděk na motorových 
člunech. Více zde.

Aliance voda Zlínsku chce odvolat vedení VaK Zlín
Seznam Zprávy uvedly, že Spolek Aliance voda Zlínsku požaduje 
odvolání dlouhodobých členů představenstva společnosti Vodo-
vody a  kanalizace (VaK) Zlín a  její dozorčí rady. Odvolání je totiž 
nezbytnou podmínkou splnění vůle občanů města vyjádřené v re-
ferendu. V něm se obyvatelé Zlína vyslovili tak, aby město nepokra-
čovalo v současném modelu provozování. Více zde.

Metrostav dostrojuje zvedací most komory Hořín
Metrostav aktuálně připojuje římsové a chodníkové kameny včet-
ně kamenného zábradlí na zvedacím mostu komory Hořín. Dále 
pracuje na zvýšení podjezdné výšky památkově chráněného mos-
tu přes dolní ohlaví zdymadla o pět metrů. Testovat sjíždění a zdvi-
hání mostu bude na jaře 2021. Více zde.

Parlament schválil novelu vodního zákona
Schválený návrh novely vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) z dílny 
ministerstev životního prostředí a  zemědělství umožní úřadům 
lepší regulaci nakládání s vodou (například omezení odběrů) v pří-
padě sucha. Systém operativního řízení během sucha nastavuje 
obdobně, jak je tomu během povodňových situací. Více zde.

Vodní elektrárna Dalešice: nejvíc elektřiny v historii
Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice letos vyrobí nejvíc elektři-
ny za 42 let provozu. Dosavadní roční maximum z roku 2015, které 
představovalo 526 939 megawatthodin (MWh), překonala elektrár-
na v první polovině prosince. Více zde.

Půl miliardy do boje proti suchu na jižní Moravě
V boji proti suchu v Jihomoravském kraji by mělo pomoci více než 
40 projektů za půl miliardy korun. Na tiskové on-line konferenci to 
uvedl náměstek hejtmana Jan Zámečník (KDU-ČSL). Více zde.

SmVaK Ostrava: Podpora zaměstnanců aktivních 
v neziskové sféře
V programu Plaveme v tom spolu! pro zaměstnance, kteří se anga-
žují v neziskovém sektoru, rozdělí vodaři o 50 000 korun více než 
v uplynulých letech, čtvrt milionu korun. Informoval o tom mluvčí 
Marek Síbrt. Více zde.

Dva kontroverzní projekty? Experti varují
V říjnu vláda schválila přípravu první části kanálu Odra – Dunaj, kte-
rý má stát 15 miliard korun a  vést z  Ostravy k  polské hranici. Jen 
o několik dní později odsouhlasila zahájení projekčních prací na re-
álnosti vybudování přivaděče za dvě miliardy, jímž by tekla pitná 
i užitková voda z přehrad Slezská Harta a Kružberk v podhůří Jese-
níků na Olomoucko a Přerovsko, kde v uplynulých suchých letech 
chyběla. Více zde.

Plzeňská vodárna chce odškodnění za havárii
Vysoce toxická látka unikla loni v  říjnu do Drnového potoka. Ná-
sledně se chemikálie dostala do Úhlavy a také do Berounky. Událost 
způsobila několikamilionové škody a uhynulo velké množství ryb. 
Více zde.

Případ otrávené Bečvy stále nezná viníka
Soudní znalec v  případu masivního úhynu ryb v  Bečvě požádal 
o  delší lhůtu na stanovení závěrů. Zákonem není dána. Doposud 
tak není jasné, kdo stojí za otravou řeky Bečvy v druhé polovině le-
tošního září. Soudní znalec požádal o prodloužení lhůty k předlo-
žení expertních závěrů. Prověřuje všechny okolnosti. Otrava řeky je 
největší ekologickou katastrofou za poslední desítky let. Více zde.

Snížení hladiny Brněnské přehrady
O čtyři metry snížili vodohospodáři na zimu hladinu Brněnské pře-
hrady. Podle mluvčí Povodí Moravy Jany Kučerové za tím stojí potře-
ba ochrany před povodněmi v zimním a jarním období, kdy nastane 
období tání, a snížení tlaku ledů na hradící konstrukce. Více zde.

SčVK: 45 hovorů denně při práci z domova
Jak uvedly Severočeské vodovody a kanalizace, situace kolem šíření 
nemoci COVID-19 způsobila mimo jiné to, že se musely operátorky 
přizpůsobit práci z domova. Jedna vyřídí denně v průměru 45 ho-
vorů. Více zde.

Do konce roku 2024 chytré měření pro celou Ostravu
Ostravské vodárny a kanalizace dlouhodobě patří mezi průkopníky 
v  testování a  využívání moderních vodárenských a  kanalizačních 
technologií. Jak dále uvedly, díky spolupráci s odborníky mateřské 
společnosti SUEZ se dlouhodobě daří v Ostravě aplikovat ojedinělé 
systémy a zařízení. Více zde.

Jak nahradit pitnou vodu za recyklovanou?
Využití vyčištěných municipálních odpadních vod bude důležitým 
příspěvkem pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku 
vody. Společný projekt Vysoké školy chemicko-technologické v Pra-
ze (VŠCHT) a Pražských vodovodů a kanalizací řeší zajištění podmí-
nek pro recyklaci vyčištěných odpadních vod tak, aby jimi města 
mohla nahradit pitnou vodu. Více zde.

KOMENTÁŘE
Vyjádření ministra Brabce k havárii na Bečvě
Ministr životního prostředí Richard Brabec reagoval na poslední 
zveřejněné informace policie k vyšetřování kontaminace řeky Bečvy 
z letošního září. Jeho komentář je zde.

SVS přijala kvůli covidu řadu opatření
Po celou dobu výskytu epidemie pravidelně zasedá interní krizový 
štáb, který monitoruje vývoj situace. V rozhovoru to uvedl generální 
ředitel Bronislav Špičák. Více zde.

Orálek z ČSOP: Má důvěra ve stát je podlomená
Oznamovatel další kontaminace Bečvy Milan Orálek z Českého sva-
zu ochránců přírody sdělil Právu, že není možné, aby se stále opako-
valo vypouštění nepřípustných látek do Bečvy. Více zde.

Bečva? Někdy se viník nenajde, říká pro DVTV Miko
Ze své zkušenosti vím, že se některé havárie nevyšetří, není to tri-
viální věc. Inspektoři na sebe mohou vyvíjet tlak kvůli politickému 
kontextu, případ Bečvy je specifický. První havárie byla mimořádná, 
podobných, jako byly ty další, se v  Česku řeší desítky, říká bývalý 
ministr životního prostředí Ladislav Miko. Vyloučit Dezu hned na za-
čátku byla chyba, dodává. Více zde.

Anketa vodarenstvi.cz k investicím 
Redakci zajímalo, jaký byl investiční rok 2020, ptala se na nejvý-
znamnější realizované projekty, výhledy do dalších měsíců, ale také 
na to, kolik prostředků je připraveno pro investice v roce 2021. Více 
zde, zde, zde a zde. 

SOVAK ČR
Zrušení 22. výstavy VODOVODY–KANALIZACE
Z důvodu epidemiologické situace v České republice představen-
stvo SOVAK ČR rozhodlo o  zrušení 22. mezinárodní vodohospo-
dářské výstavy VODOVODY – KANALIZACE, která se měla konat  
25. - 27. května 2021 na výstavišti PVA v Praze Letňanech. Více zde.

Webinář SOVAK ČR – Co je nového v legislativě?
25. listopadu 2020 proběhl online webinář Co je nového v legis-
lativě oboru VaK?, který uspořádal SOVAK ČR. V  příštím roce se 
webináře zaměří například na novelu vodního zákona a vyhlášky 
č. 428/2001 Sb. Webinář s názvem Suchá novela vodního zákona 
a další legislativní novinky oboru je naplánován na 27. ledna 2021. 
Kompletní text zde.

ZE SVĚTA
Čtyři mrtví při výbuchu v čistírně v Anglii
Čtyři lidé přišli začátkem prosince o život a jeden utrpěl zranění při 
mohutném výbuchu, který nastal v areálu čistírny odpadních vod 
v průmyslové zóně v Avonmouthu nedaleko Bristolu na jihozápa-
dě Anglie. S odkazem na list The Times o tom informovaly Lidové 
noviny. Více zde.

Pět let od Pařížské dohody
Ministerstvo životního prostředí se 12. prosince 2020 připojilo 
k oslavě výročí přijetí Pařížské dohody, která byla dojednána země-
mi Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu před pěti lety v Paříži. 
Na pár hodin se rozsvítila budova MŽP zelenou a modrou, barvami 
planety Země, ale i barvami konference OSN o změně klimatu jako 
součásti kampaně britské ambasády #ClimateActionNow. Více zde.

Podávání kohoutkové vody má podporu EP 
Jak upozornil server Aktuálně.cz, voda z  kohoutků by měla být 
v příštích letech kvalitnější a všeobecně dostupná například v re-
stauracích či ve veřejných budovách. 14. prosince odsouhlasili 
poslanci Evropského parlamentu návrh směrnice, která mimo jiné 
zpřísňuje normy pro obsah některých znečišťujících látek ve vodě. 
Více zde.

EK: Polsko nelegálně rozšiřuje důl Turów
Kauza rozšiřování těžby hnědého uhlí v polském dole Turów, který 
se nachází blízko hranic s Českou republikou a Německem, nabírá 
v poslední době na obrátkách. Evropská komise nyní vydala sta-
novisko, které Česku otevírá cestu k Evropskému soudnímu dvoru, 
píše portál oenergetice.cz. Více zde.

Univerzita v Utrechtu: Hladina Kaspického moře  
výrazně klesne 
Do konce století klesne hladina Kaspického moře o devět až 18 me-
trů, uvedla studie univerzity v Utrechtu vycházející z dat německých 
a  nizozemských vědců. Při nejhorší variantě by se plocha hladiny 
moře zmenšila o více než třetinu, píše server RTBF. Informaci zveřej-
nil také Český rozhlas. Více 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
Kolem bystřiny Bystrá na Pustevny
Vyrazili jsme na jedno z  ikonických míst Beskyd. A vybrali 
si cestu, kde jsme při začínající zimě na příliš turistů nena-
razili. Podél říčky Bystrá jsme stoupali nad jejím hlubokým 
kaňonem s několika vodopády a mohutnými balvany, přes 
něž si voda razila cestu, na hřeben obdivovat Jurkovičovu 
architekturu. Ta vstala po požáru z popela. Více zde. 

Zapomenutý lom u hráze Žermanic
Pár metrů od hráze Žermanické přehrady mezi Havířovem 
a  Frýdkem-Místkem jsme prozkoumali bývalý těšinitový 
lom. V jeho místě vznikl unikátní biotop kombinující vlhké 
prostředí mokřadu s  vysušenými skalnatými stěnami po 
ukončené těžbě. Svůj domov zde našla řada chráněných 
živočišných i rostlinných druhů. Více zde.
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