
VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

v  březnu jsme v  době pandemických omezení oslavili Světový den 
vody, který se již po druhé odehrál bez akcí pro veřejnost, kterou ka-
ždoročně lákaly návštěvy vodojemů, úpraven vod, čistíren odpadních 
vod nebo útrob vodních nádrží. S přicházejícím jarem pevně věřme, že 
především díky očkování se bude pandemická situace v naší zemi dále 
zlepšovat a oslavy proběhnou příští rok v příjemnějším režimu než le-
tos. Tiskové konference a mediální pokrytí nemůžou logicky nahradit 
lidský kontakt a možnost vidět na vlastní oči, jak v naší zemi obor vo-
dárenství funguje.

Opakovaně prodlužovaný nouzový stav a přísná lockdownová opatře-
ní nás navíc provázely i během Velikonoc a budou pokračovat i nadále. 
To má logicky vliv také na fungování vodárenských společností, které 
již rok fungují stejně jako další klíčové prvky základní infrastruktury 
v mimořádných podmínkách, aby eliminovaly riziko nákazy svých od-
běratelů, zaměstnanců nebo obchodních partnerů. Je nutné konstato-
vat, že touto zkouškou procházejí se ctí!

Přejeme Vám pěkné jaro, vážíme si toho, že nás čtete jak na našem 
portálu, tak na sociálních sítích! A doufáme, že nám lepšící se situace 
umožní vyrazit co nejdříve k vodě také mimo místo bydliště.

 Redakce vodarenstvi.cz  

AKTUALITY 

ČEVAK nadále provozovatelem v Českém Krumlově
Provozovatelem vodovodů a kanalizací v Českém Krumlově bude od 
1. dubna nadále společnost ČEVAK, která její fungování zajišťovala do-
sud. O smlouvě na dalších deset let rozhodli radní. Více zde. 

VaK Zlín letos investují 100 milionů
Zlínští vodohospodáři proinvestují 100 milionů. Jedná se o  rekordní 
investici společnosti v její historii. Prostředky se rozdělí mezi více než 
40 akcí. Zhruba 40 milionů zamíří do oblasti pitné vody, 30 milionů do 
odpadní vody a zbývajících 30 milionů půjde na technologie a neplá-
novaně investice, které si vyžádá aktuální situace. Více zde. 

VaK Hlučín zahájily největší investiční akci v historii
112 milionů korun si vyžádá výstavba splaškové kanalizace v hlučínské 
části Darkovičky. 71 milionů korun pokryje dotace ze Státního fondu 
životního prostředí ČR. Práce budou trvat rok a půl a dojde během nich 
k odkanalizování celé obce. Vodárny vybudují také novou čerpací sta-
nici. Více zde.

Úpravna vody Monaco 40 let v provozu
V první polovině března uplynulo čtyřicet let od chvíle, kdy byla uve-
dena do provozu první část úpravny vody Monaco za zámeckou zahra-
dou ve Slatiňanech na Chrudimsku. Ta upravuje vodu z Křižanovické 

přehrady a zvládne zpracovat až 1,5 milionu litrů za hodinu. Více zde.

Protipovodňová ochrana Hranic zachová historický 
ráz města
Povodí Moravy zahájí v  průběhu jara výstavbu protipovodňových 
opatření v Hranicích na ulici Kropáčova a podél sadů Čs. legií. Ta by 
měla město ochránit až před padesátiletou povodní. Díky stavbě 
vzniknou nová odpočinková místa u vody a bude umožněn snadnější 
přístup k Bečvě. Více zde. 

Lesy ČR obnoví 300 studánek a pramenů
Lesy ČR během následujících dvanácti měsíců obnoví prostřednictvím 
Programu 2025 Lesy pro život 300 studánek a pramenů. Podnik do údrž-
by přístřešků, altánů i  laviček, tedy turistické infrastruktury a  lesního 
inventáře využívaných veřejností během pěti let investuje 130 milionů 
korun. Více zde.

Povodí Odry k investicím v roce 2021
Podnik bude za 150 milionů korun modernizovat nádrž Morávka, s ter-
mínem ukončení na podzim roku 2023. Dále pokračuje příprava a rea-
lizace protipovodňových opatření na horní Opavě a rekonstrukce jezu 
na řece Lomná v Jablunkově. Současně je pozornost vodohospodářů 
věnovaná akcím vedoucím ke zlepšení životního prostředí. Více zde.

Kolaps turismu snížil spotřebu vody až o 10 %
Voda letos ve většině lokalit v ČR podraží, jedním ze zásadních vlivů 
na cenotvorbu je pandemie koronaviru. Výrazněji si připlatí například 
obyvatelé Prahy, kde uzavírka restaurací, škol nebo wellness center 
a zásadní omezení turistické infrastruktury způsobily výrazný pokles 
spotřeby pitné vody. Platí to také pro další turisticky exponované loka-
lity v zemi. Více zde.

PVK odhalí koronavirus v odpadních vodách
Pražské vodovody a kanalizace (PVK) ve spolupráci s VŠCHT Praha vy-
vinuly metodu, která odhalí koronavirus v odpadních vodách. Ta je ne-
závislá na ochotě nakažených podstoupit klinické testování, je levnější 
a umožňuje sledovat šíření nových mutací. Více zde.

Modernizace Úpravny vody Klokočůvek v Oderských 
vrších
SmVaK Ostrava zahajuje další investiční projekt. Díky němu bude 
zvýšena spolehlivost technologické části úpravny Klokočůvek v Ode-
rských vrších. Objekt navíc dostane tvář odpovídající novému vizuální-
mu stylu vodárenských objektů společnosti. Více zde.

Zlín chce ukončit provozní model vodáren
Město bude chtít po vedení VaK Zlín, aby udělalo nezbytné kroky 
k ukončení stávajícího modelu, kdy provoz vodárenské infrastruktury 
zajišťuje společnost Moravská vodárenská ze skupiny Veolia. Předsta-

venstvu to na konci května uloží valná hromada. Výsledkem by tak 
mělo být to, že se provozování infrastruktury vrátí zpět do rukou měs-
tům a obcím. Více zde.

Dlouhé stráně vyrobí více elektřiny
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně na Šumpersku díky zvý-
šení hladiny horní nádrže o 70 centimetrů vyrobí o šest procent více 
elektrické energie než dosud. Více zde.

15 let od jarní povodně v roce 2006
Povodně na přelomu března a dubna v roce 2006 patří svým rozsahem 
i škodami k největším v moderní historii České republiky. Způsobila je 
kombinace vydatných srážek a prudkého oteplení, které vedlo k rych-
lému tání bohaté sněhové pokrývky. Letos si připomínáme patnáct let 
od této události, uvedlo Povodí Moravy. Více zde.

ČEVAK zahajují rozsáhlou akci
V úterý 6. dubna odstartuje společnost ČEVAK práce, během kterých 
v průběhu tří týdnů provedou technickou obnovu a odkalení hlavního 
přívodního řadu mezi Jindřichovým Hradcem a úpravnou vody Hamr. 
Jedná se o úsek dlouhý více než 11 kilometrů. Ten na trase zásobuje 
pitnou vodou tisíce obyvatel. Více zde.

KOMENTÁŘE
Hydrogeolog Hrkal: Sucho ve světě
Hostem Lenky Vahalové v Českém rozhlasu byl hydrogeolog Zbyněk 
Hrkal. Hlavním tématem byla voda – v čem je Česká republika z pohle-
du vody výjimečná, jak je na tom se suchem nebo jak vodu využívají 
jiné státy. Představil také svou novou cestopisnou knihu o nedostatku 
vody ve světě: Stopy bílého muže – Voda včera, dnes a zítra. Více zde.

Brabec: Havárii na Bečvě nikdo nezametá
Ministr životního prostředí Richard Brabec tvrdě odmítl obavy opozi-
ce z toho, že kauza vyšetřování ekologické havárie na Bečvě vyzní do 
ztracena. Podle svých slov může přísahat na zdraví svých blízkých, že 
kauza není zametána pod koberec. Více zde.

Goláň: Město by mělo vyměnit vedení vodáren
Zlín by měl podle senátora Tomáše Goláně vyměnit vedení vodáren 
a žalobou se domáhat toho, aby se Vodovody a kanalizace Zlín vrátily 
z  rukou Veolie městům a obcím. Tématem se zabývala Mladá fronta 
Dnes. Více zde.

EK doporučuje analýzy odpadních vod na SARS-CoV-2
17. března 2021 Evropská komise vydala doporučení pro členské státy 
k zavedení monitoringu odpadních vod na nátoku městských čistíren 
odpadních vod s kapacitou alespoň 150 tisíc ekvivalentních obyvatel. 
Požadovaný termín vlastního zavedení je 1. října 2021. Je zároveň do-
poručeno odebírat minimálně 2 vzorky týdně. 

SOVAK ČR 
Světový den vody 2021 
SOVAK ČR přináší shrnutí toho, jak na Světový den vody 2021 (SDV) 
zareagovali jeho členové. Ačkoliv nemohl proběhnout letos tradičně 
s  otevřením provozů u  vodárenských společností, na internetových 
stránkách, či sociálních sítí se tento, pro vodohospodáře významný 
svátek, připomínal. Kompletní shrnutí zde. 

TK SOVAK ČR: Voda má pro život nejvyšší hodnotu
Stejně jako v uplynulých letech i  letos zorganizoval SOVAK ČR tisko-
vou konferenci u příležitosti Světového dne vody. Tentokrát proběhla 
s ohledem na přetrvávající koronavirová opatření online. Více zde.

V ČR nebyly při pandemii problémy s kvalitou pitné vody
„Je třeba zdůraznit, že vodu si od přírody půjčujeme a naší zodpovědností 
je vracet ji zpátky do přírody tak čistou, abychom nenarušili život ve vod-
ních ekosystémech,“ uvedl ředitel sdružení oboru vodovodů a kanaliza-
cí SOVAK ČR Vilém Žák na tiskové konferenci ke Světovému dni vody. 
Více zde.

Poděkování pracovníkům ve vodárenství
Při příležitosti Světového dne vody zástupci ministerstva zemědělství, 
SVH ČR, SOVAK ČR a CzWA poděkovali všem, kteří se o vodu v době 
pandemie starají. Díky nim se ti, kteří jsou v první linii v boji s pandemií, 
mohou soustředit na svoji práci. Naopak se nemusí starat o v našem 
vnímání samozřejmé věci, jako je dostatek kvalitní pitné vody a bez-
problémové odvádění a čištění vody odpadní. Více zde.

Veřejné konzultace k revizi Směrnice o čistírenských kalech
Směrnice o  čistírenských kalech je doplňujícím právním předpisem 

směrnice o čištění odpadních vod, zohledňuje však pouze jeden způ-
sob využití čistírenského kalu, a to v zemědělství. Více zde. 

Publikace SOVAK: Zásady pro bezvýkopové technologie 
Publikace jsou praktickou pomůckou a návodem pro každého, kdo se 
zabývá problematikou oboru vodovodů a kanalizací. Subjekty působí-
cí ve vodárenství si vyberou z témat, která jsou v nich obsažena. V sou-
časné době SOVAK ČR nabízí 13 publikací a 1 DVD. Více zde.

VZDĚLÁVÁNÍ 
Znovuotevření programu PROVOZOVATEL VODOVODŮ 
A KANALIZACÍ
SOVAK ČR s cílem přispět k dalšímu zvýšení kvalifikační úrovně provo-
zovatelů vodovodů a kanalizací i zainteresovaných pracovníků veřejné 
a státní správy bude otevírat již popáté studijní program Provozovatel 
vodovodů a kanalizací. Více zde. 

Zadrží vodu nejlépe pestrá krajina?
Od loňska častěji prší, v únoru přišel sníh. Sucha je méně než v před-
chozích pěti letech. Kvůli změně klimatu ale voda z  krajiny mizí dál 
a podle vědců to můžou se zpožděním pocítit zemědělci. Více zde.

Pětačtyřicet let ochrany Pálavy
Před pětačtyřiceti lety vyhlásilo ministerstvo Chráněnou krajinnou ob-
last Pálava. Její krásy každoročně obdivují davy lidí. Láká je pestrá kra-
jina a unikátní druhy rostlin nebo hmyzu. Tématem se zabýval Deník. 
Více zde.

ZE SVĚTA
LN: Nedostatek vody na Krymu, kritická situace Jalty
Politické napětí mezi Ruskem a  Ukrajinou spolu se sušším obdobím 
způsobily akutní nedostatek vody na okupovaném poloostrově Krym. 
Dodávky z Ruska jsou zatím v nedohlednu. Více zde.

Vodní zdroje Ekomonitor pomáhají v Sýrii
V důsledku války byla v Sýrii vážně poškozena průmyslová i veřejná in-
frastruktura, což mělo za následek devastaci nejen zdrojů pitné vody, 
ale také kompletního systému čistění a vypouštění odpadních vod. Ze 
strany místní samosprávy v Hazzah byl proto projeven enormní zájem 
o případnou pomoc při řešení situace s odpadními vodami. Více zde.

Pobřežní metropole se propadají do moře
Globální změna klimatu a s ní spojený vzestup hladiny moří a oceánů 
ohrožují ekonomiku pobřežních regionů mnohem více, než se dopo-
sud myslelo. Města v těchto oblastech podle vědců klesají pod svou 
vlastní vahou, což podtrhuje jejich zranitelnost vůči měnícímu se kli-
matu. Více zde.

Zablokovaný Suez ovlivní až 15 % dopravy
Delší blokáda Suezského průplavu by mohla ovlivnit deset až patnáct 
procent světové kontejnerové dopravy, odhadují analytici společnosti 
Moody‘s. 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
Močál u Frýdku-Místku

Během končící zimy jsme vyrazili k Novodvorskému močá-
lu na okraji Frýdku-Místku, který vznikl na místě bývalého 
rybníka. Zajímavé a turisty opomíjené místo se nachází na 
okraji lesa poblíž dálnice. Více zde.

Práčov: Železné hory v kostce

Malá osada Práčov v  severovýchodní části Železných hor 
poblíž Slatiňan v  sobě kromě zajímavé historie koncent-
ruje také mnoho pozoruhodných míst spojených s vodou. 
Poblíž leží unikátní přírodní památka Strádovské peklo, na 
Chrudimce zde byla vybudovaná vyrovnávací vodní nádrž 
s vodní elektrárnou. Kromě kostela je dominantou osady 58 
metrů vysoká vodárenská věž. Více zde.
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