
VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
letošní rok je v  porovnání s  těmi předchozími znatelně chladnější 
a také deštivější. Řada z nás se těšila na více dnů jarního sluníčka a sig-
nály blížícího se léta. Faktem je, že květen nám těchto příležitostí příliš 
neposkytl. Deště ale doplnily údolní nádrže, které jsou klíčové pro vý-
robu pitné vody v naší zemi, a zlepšil se také stav podzemních zdrojů, 
které zasáhlo suché období let 2015 – 2019. Dívejme se tedy na dosa-
vadní vývoj počasí touto optikou.

Covidová pandemie v naší zemi postupně ustupuje. To je dáno jednak 
větším podílem populace, která podstoupila očkování, a také větším 
počtem lidí, kteří nemoc prodělali a  jsou vůči ní na určitý čas imun-
ní. To s sebou nese také řadu opatření, která postupně vrací život do 
standardního rámce. Vodárenské společnosti postupně otevírají svá 
zákaznická centra veřejnosti pro možnost vyřídit své požadavky osob-
ně. Přes to všechno je na místě obezřetnost, abychom neopakovali 
stejnou chybu, která nás kvůli loňské neopatrnosti při rozvolňování 
stála tisíce životů.

Přejeme Vám slunečný červen a vážíme si toho, že nás čtete.

 Redakce vodarenstvi.cz  

AKTUALITY 

Modernizace vodojemu nad Frýdkem-Místkem
5,5 milionu si vyžádala komplexní sanace vodojemu, který zároveň 
získal díky firmě KOHL Architekti podobu odpovídající novému kon-
ceptu modernizovaných staveb ve vodárenském systému SmVaK Os-
trava. Vodojem s celkovou kapacitou 10 000 metrů krychlových pitné 
vody prošel rekonstrukcí stavební části, elektroinstalací a zabezpečení 
tak, aby plně odpovídal nejmodernějším trendům. Více zde. 

Lučina a Ostravice budou čistší
Kanalizační sběrač B je opraven v délce 1 559 metrů od Bohumínské 
ulice po Slezskoostravský hrad a prodloužen v délce přes pět kilome-
trů po ulici U Stavisek v Radvanicích. Vzhledem k tomu, že nová kana-
lizace bude odvádět splaškové vody do čistírny, zlepší se kvalita vody 
v Lučině a Ostravici. Více zde.

Kvalita pitné vody v Praze pod stálou kontrolou
Vzhledem k nutnosti rychlé a spolehlivé detekce kontaminantů zaved-
ly Pražské vodovody a kanalizace nové metody analýzy pitné vody. „Ty 
nám dávají rychlejší a přesnější informace o kvalitě vody dodávané 
spotřebitelům. Zároveň zlepšují kontrolu nad procesem výroby a dis-

tribuce pitné vody. Rovněž rozšiřují možnosti analýz vzorků vod,“ řekla 
Lenka Vavrušková, manažerka útvaru kontroly vody PVK. Více zde.

Želivka: Kvalitnější voda díky nové filtraci
Modernizace úpravny vody Želivka, 2. stavba - sorpce na granulova-
ném aktivním uhlí (GAU) je dokončena. Úpravna teď pojede několik 
měsíců ve zkušebním provozu. Více zde.

Brno: Satelit pomůže vyhledávat poruchy
Dvakrát po sobě praskl před několika dny vodovod u zastávky Kame-
nolom v brněnském Komíně. Brněnské vodovody a kanalizace chtějí 
podobným incidentům předcházet a  k  vyhledávání poruch začnou 
využívat satelitní snímkování. Více zde.

Pět nových tůní nad Slezskou Hartou
Tůně se nachází u obce Roudno. Akce Lesů ČR byla součást několi-
kaletého programu nazvaného Vracíme vodu lesu. Tůně vyhloubené 
přímo v korytě toku Rýžovník zadržují vodu na 1400 metrech čtvereč-
ních. Vznikly na pozemcích silně zasažených kůrovcovou kalamitou. 
Více zde.

Nový přístav na Baťově kanále
10. května podepsal ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů 
se starostou Veselí nad Moravou Petrem Kolářem a ředitelem společ-
nosti Baťův kanál Vojtěchem Bártkem smlouvu o provozu nového re-
kreačního přístavu na Baťově kanále. Více zde.

Jakartovice zasáhla padesátiletá voda
Hvozdnice v Jakartovicích na Opavsku se ocitla po přívalových deš-
tích na nejvyšším stupni povodňové pohotovosti, což znamená stav 
ohrožení. Meteorologové hovořili o  hladině na úrovni padesátileté 
vody. Více zde.

Vodakva k plánovaným investicím
I přes ztížené podmínky způsobené koronavirovou pandemií pokra-
čují podle Vodáren a kanalizací Karlovy Vary investice do rozšiřování 
a obnovy infrastruktury. Investice financuje Vodohospodářské sdruže-
ní obcí západních Čech ze svých příjmů tvořených z vodného a stoč-
ného, zisku Vodakvy i dotací či příspěvků. Více zde.

SOVAK ČR k databázi jakosti pitné vody
SOVAK ČR vydal situační zprávu ke kvalitě vody v ČR. Vodarenstvi.cz po-
stupně refletktovalo jednotlivé oblasti, které zahrnuje. Více zde.

Protipovodňová ochrana na Opavsku za 100 milionů 
Obyvatelé Holasovic na Opavsku si mohou oddechnout. Ke konci se 
blíží stavba protipovodňových opatření. V současnosti bagry dokon-
čují poslední úpravy nové hráze obkládané kamením dlouhé 1,5 kilo-
metru. Akce souvisí s plánovanou výstavbou nádrže Nové Heřminovy 
na Bruntálsku. Více zde.

Vyšetřovací komise k Bečvě
Sněmovna 27. května zvolila členy vyšetřovací komise k loňské eko-
logické havárii v řece Bečvě. Členy se stali předseda KDU-ČSL Marian 
Jurečka, předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, starosta 
Uherského Hradiště a poslanec ODS Stanislav Blaha nebo Petr Gazdík 
(STAN). Vládní koalici budou v  koalici zastupovat Alena Gajdůšková 
(ČSSD) a Jiří Strýček (ANO). Více zde.

VAK Hradec Králové zvýšil zisk o 22 %
Vodovody a kanalizace Hradec Králové (VAK) loni zvýšily zisk o 22 pro-
cent na 57,6 milionu korun z předloňských 47,4 milionu korun. Hlavní 
část zisku (48 milionů korun) hodlají východočeští vodohospodáři vy-
užít na investice. Více zde.

KOMENTÁŘE
Politici reagují na posudek k havárii na Bečvě
Soudní znalec Jiří Klicpera dokončil posudek k zářijové kontaminaci 
Bečvy a otravě 40 tun ryb. Na vině je zřejmě rožnovská čistírna spo-
lečnosti Energoaqua. Její ředitel to odmítá. Redakce vodarenstvi.cz se 
zaměřila také na reakce politických představitelů. Více zde.

Žák: Zamyšlení nad průběhem legislativního procesu
Vodarenstvi.cz publikovalo komentář ředitele SOVAK ČR Viléma Žáka. 
Nejsem z  principu příznivcem pozměňovacích návrhů v  legislativní 
praxi, protože existuje řada případů, kdy takový návrh nechtěně po-
změnil původně dobře myšlený legislativní předpis, občas se ale ob-
jeví návrh, který má smysl a narovnává historicky založené anachro-
nismy, říká Žák. Více zde.

PMO informovalo o projektech ve Zlínském kraji
Zástupci Povodí Moravy na konci dubna informovali Radu Zlínského 
kraje o průběhu příprav projektů, které jsou připravovány a realizo-
vány v kraji. Předmětem diskuze byla protipovodňová ochrana a re-
vitalizace toků, k hlavním bodům patřil aktuální stav přípravy nádrží 
Vlachovice a Skalička. Více zde.

Daňhelka: Situace ohledně sucha je letos příznivější
Podle náměstka ředitele Českého hydrometeorologického ústavu 
Jana Daňhelky se počasí mezi lety 2014 a 2019 svým charakterem vy-
mykalo z běžného normálu. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz uvedl, že 
před tím se charakter počasí často měnil. Více zde.

Vojta ke svým prioritám ve VaK Břeclav
Od 1. června 2021 se stane novým šéfem společnosti Vodovody a ka-
nalizace Břeclav Milan Vojta. Ten od roku 2019 působí jako předseda 
představenstva, od letošního ledna byl současně pověřen vedením 
společnosti, a to bez nároku na odměnu. Více zde.

SOVAK ČR
Základní data infrastruktury
Základní data o  oboru vodovodů a  kanalizací vykazují za rok 2019 
i  nadále trend v  nárůstu obyvatel připojených na veřejný vodovod 
i kanalizaci. Více zde.

Doporučení za pandemie COVID-19
SOVAK ČR připravil pro řádné členy doporučení pro běžný provoz 
vodárenské společnosti za pandemie COVID-19. Jedná se o faktické 
shrnutí opatření, které během pandemie praktikovaly jednotlivé vo-
dárenské společnosti. Více zde.

E-learningový vzdělávací portál eSOVAK
SOVAK ČR rozšiřuje řádným a  přidruženým členským organizacím 
možnosti online vzdělávání a školení pro zaměstnance prostřednic-
tvím e-learningového vzdělávacího portálu eSOVAK. V  pilotní části 
projektu nabízí členským organizacím kompletní obsah vzdělávací-
ho portálu při platbě do 31. srpna 2021 za zvýhodněných finančních 
podmínek. Více zde.

Situační zpráva SOVAK ČR ke kvalitě vody v ČR
Jak vyplývá z dokumentu, Česká republika patří mezi země s vysokou 
kvalitou pitné vody ze sítě a s dobře fungujícím systémem kontroly 
její kvality. Často se v souvislosti se způsobem distribuce a užíváním 
pitné vody hovoří o „vodním blahobytu“, kdy si můžeme dovolit distri-
buovat do domácností a průmyslových podniků vodu v kvalitě pitné 

vody a užívat ji i k dalším účelům nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní 
v týdnu. Více zde.

VZDĚLÁVÁNÍ
Vodohospodářská stavba 2020 
Do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2020 bylo přihlášeno cel-
kem 15 staveb, z toho 4 v kategorii I (stavby náležející k oboru vodo-
vodů a kanalizací) a 11 v kategorii II (stavby náležející k oboru vodních 
toků). Představenstvo SVH ČR schválilo závěry hodnotící komise a vy-
hlásilo k ocenění následující stavby. 

LN: Speciální tablety na čištění vody
Olomoučtí vědci vyvinuli speciální šumivé tablety, které dokážou v re-
kordním čase vyčistit kontaminovanou vodu. Přípravek na bázi na-
nočástic železa je určený zejména pro likvidaci ekologických havárií, 
z vodního prostředí velmi rychle dokáže odstranit například šestimoc-
ný chrom, arzen, herbicidy, pesticidy i další znečištění. Více zde.

VaK Zlín věnovaly ZOO 50 tisíc korun
Zlínská zoologická zahrada se těší přízni sponzorů. Lidé a firmy ji jen 
letos darovaly 4 miliony. Částkou ve výši 50 tisíc přispěli i vodohospo-
dáři. Vodovody a kanalizace Zlín jsou dlouholetým dodavatelem pitné 
vody pro areál. Více zde.

Osvětová kniha pro děti o vodě
V  nabídce SOVAK ČR je osvětová kniha pro děti Nevšední výprava. 
Lenka a Terezka v podivuhodném světě vody. V českém překladu kni-
hu vydal v roce 2014 Státní zdravotní ústav ve spolupráci se SOVAK 
ČR. Účelem knihy je předat dětem zábavnou formou základní poznat-
ky o  významu vody, jejím koloběhu, hygieně pitných a  rekreačních 
vod a čištění odpadních vod. Více zde.

ZE SVĚTA
Biblická rajská zahrada zapáchá jako žumpa
Mezopotámským močálům, o kterých se říká, že jsou onou biblickou raj-
skou zahradou, hrozí smutný osud. Prvně čelily destrukcím za Saddáma 
Husajna, nyní jsou ohroženy špatným nakládáním s odpadními vodami 
a změnou klimatu. Fotogalerie zde.

Bangkok se potápí rychlostí několika centimetrů za rok
Bangkok a Jakarta – to jsou dvě nejrychleji se potápějící velkoměsta 
Asie. Moře je pohlcuje rychlostí až několika centimetrů ročně. Archi-
tekti i vodohospodáři se shodují, že proces postupného zaplavení je 
neodvratný, je možné ho ale zpomalit. Ani Thajsko, ani Indonésie ale 
na podobné projekty nemají peníze. Více zde. 

Schválena fúze společností Veolia a Suez
Správní rady francouzských společností Veolia a Suez schválily doho-
du o fúzi. Podniky působí, včetně České republiky, ve vodárenství, tep-
lárenství a příbuzných oborech. 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
Nad Šancemi v Beskydech
Nad největší beskydskou nádrží jsme putovali podél jejích 
přítoků. Stezka proti proudu Červíku vedla místy korytem 
bystřiny odvádějící tající sníh z hřebene. Další přítok Šancí - 
Velký potok - jsme museli v jednom místě přebrodit, šli jsme 
také podél Čeladenky přímo od jejího pramene. Více zde.

Horní Slavkov: Voda ve slavné i tragické minulosti
Vyrazili jsme do okolí města po stopách těžby cínových rud 
i  uranu. Voda jako zásadní předpoklad pro hornickou čin-
nost hrála ve slavné i tragické minulosti města nezastupitel-
nou roli. Více zde.

Podél Blatenského vodního příkopu
Vyrazili jsme podél unikátního technického díla vybudova-
ného pro účely rudných dolů v jeho poslední části nad Horní 
Blatnou okolo Blatenského vrchu. Více zde.
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