
VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
prázdniny jsou pryč a žáci a studenti se vrátili do školních lavic. Pře-
jme si, aby nastávající školní rok byl standardnější než ten celý pře-
dešlý a druhá poloviny toho předminulého. Přejme si, aby ho děti 
strávily ve třídách ve školách, a nikoliv zavřeny doma před monitory 
svých počítačů během online výuky. Ta přes veškerý technický po-
krok nedokáže standardní výuku a interakci nahradit.

Závěr letních prázdnin byl v naší zemi deštivý a poměrně chladný. 
Tropických dnů jsme si obecně během léta moc neužili. Současná 
situace pomáhá krajině, a především stavu podzemních vod, jejichž 
zásoby v uplynulém suchém období trpěly. Stejně tak se doplnila 
většina nádrží sloužících jako zdroj pro výrobu pitné vody, nebo 
jako zásobárna pro fungování průmyslu nebo zemědělství. To jsou 
dobré zprávy. 

Ani v tomto příznivém období bychom ale neměli zapomenout na 
to, že ke krajině je třeba přistupovat citlivě, aby byla schopna vodu 
zadržovat. A že je potřeba nadále napravovat škody, které vznikly ná-
silným a majetnickým chování k přírodě v minulém období. A hlav-
ně je neopakovat. Stejně tak je nezbytné pracovat na dalším rozvoji 
a údržbě vodárenské infrastruktury, aby bylo možné naplnit cíle, kte-
ré jsou na vodárenské společnosti ze strany všech lidí kladeny.

Děkujeme za Vaši důvěru a  za to, že nás čtete na našem portálu 
nebo sociálních sítí. Vážíme si toho! 

 Redakce vodarenstvi.cz  

AKTUALITY 

Investice do středočeské infrastruktury
Přes 100 milionů korun navrhli středočeští radní rozdělit prostřed-
nictvím dotačního řízení ze Středočeského Infrastrukturního fondu 
s tematickým zadáním Životní prostředí. Obce a dobrovolné svazky 
obcí mohly žádosti o podporu projektů v oblasti kofinancování vo-
dohospodářské infrastruktury posílat do 5. května. Více zde. 

Satelit odhalil přes 200 možných úniků vody
Satelitní snímkování vodovodní sítě, které Pražské vodovody a ka-
nalizace zahájily v loňském roce, začíná přinášet ovoce. Letos na jaře 
na levém břehu Vltavy satelit zkontroloval tisíc kilometrů potrubí 
a odhalil 207 míst s potenciálním únikem pitné vody. Více zde. 

Voda pro Berounsko a Hořovicko v novém potrubí
Z Prahy na Berounsko a Hořovicko přivádí pitnou vodu 44 kilometrů 
dlouhý ocelový přivaděč, který byl postaven v sedmdesátých letech 
minulého století. Po desítkách let nastal čas na jeho rekonstrukci. 
V současnosti se dokončuje druhá etapa, kdy se postupně vložkuje 
síť pod dálnicí D5 nedaleko sjezdu na Zdice a Bavoryni. Více zde. 

SmVaK Ostrava a klíčové infrastrukturní stavby
Nejvýznamnější vodohospodářská společnost v Moravskoslezském 
kraji, SmVaK Ostrava, se v současnosti aktivně účastní dvou staveb 
budování a modernizace silniční sítě. Podle mluvčího Marka Síbrta 
firma buduje vodohospodářské stavební objekty na silnici I 67 při 
stavbě obchvatu Karviné, stejně jako na stavbě dálnice D48 mezi Bě-
lotínem a Rybím, která nahradí již nevyhovující silnici I/48. Více zde. 

VKM pokračuje v rekonstrukci Mělnické Vrutice
Čerpací stanice Mělnická Vrutice je jedním ze zásadních vodáren-
ských objektů v infrastruktuře společnosti Vodárny Kladno Mělník. 
Objekt prochází celkovou rekonstrukcí, která zajistí spolehlivý, hos-
podárnější a bezporuchový provoz v bezobslužném automatickém 
režimu i pro další desetiletí. Více zde. 

Hydrobiolog varuje před splašky v řekách
Je léto, vedro a člověk netouží po ničem jiném, než se zchladit ve 
vodě. V řece to je možné, ale co rybník nebo přehrada? Tyto choutky 
bývá čím dál složitější uspokojit, protože se přemnožily sinice, infor-
moval Český rozhlas. Více zde. 

Obnova studánek v Libereckém kraji
Zhruba 300 studánek a cest se letos dočká obnovy díky programu 
Lesy pro život. „Chtěli bychom, aby si lidé tento rok nespojovali jen 
s omezeními a covidem, ale aby vzpomínali na společné výlety. Stu-
dánky a prameny se stanou turistickým cílem a místem odpočinku 
a bezpečného setkávání přátel a rodiny uprostřed lesů,“ řekl gene-
rální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček. Více zde. 

Nové přístaviště u Starého Města
Povodí Moravy slavnostně otevřelo nové přístaviště u Starého Měs-
ta. Akce proběhla 4. srpna za přítomnosti generálního ředitele Vác-
lava Garguláka, hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše a místosta-
rosty Starého Města Martina Zábranského. Více zde. 

Modernizace nádrže Letovice
Povodí Moravy na konci srpna zahajuje rekonstrukci vodního díla 
Letovice. Oprava zajistí nejen zlepšení protipovodňové funkce 
a zvýšení bezpečnosti přehrady, ale také odstranění sedimentů ze 
dna. Jak uvedli vodohospodáři, nezbytným předpokladem pro za-
hájení rekonstrukce bylo dokončení modernizace nádrže Boskovice 
tak, aby vždy alespoň jedna z nich mohla zajišťovat ekologické na-
dlepšování průtoků ve Svitavě v období sucha. Více zde. 

Putovní výstava u největší české přehrady
Putovní výstava Voda a civilizace zůstává aktuální. Za dva roky její 
existence si ji prohlédl v českých a moravských městech víc než mili-
on lidí. V srpnu zamířila do jihočeského Lipna nad Vltavou a násled-
ně do Písku. Více zde. 

 Voda z doby ledové v Aqualandu Moravia
Pokud navštěvujete Aqualand Moravia v Pasohlávkách, tak se kou-
pete ve vodě z doby ledové. Zjistili to vědci z Masarykovy univerzity, 
když porovnávali termální prameny, které se využívají v Pasohláv-
kách a v rakouském Laa an der Thaya. Více zde. 

Kanál odvede přebytečnou vodu ze Stříbrného jezera
Nový 160 metrů dlouhý odvodňovací kanál má vyřešit problém se 
stoupající hladinou Stříbrného jezera v Opavě. Ta totiž komplikuje 
stavební práce na revitalizaci této rekreační oblasti. Aktuálně se ka-
nál projektuje a stavba by měla začít v září. Více zde. 

Před 60 lety začala výstavba Nechranic
Šedesát. Přesně před tolika lety se začalo stavět vodní dílo Nechra-
nice na Ohři, které bylo vybudováno v  trojúhelníku měst Kadaň, 
Chomutov a Žatec v letech 1961 až 1968. Severočeské moře, jak se 
přehradě říká, je plné, hladina vody je o něco výš nad úrovní zásob-
ního prostoru, psala v seriálu Deníku Čtenář reportér Alena Duká-
tová. Více zde. 

Lodní doprava na Vltavě láme rekordy
Česká televize uvedla, že Vltava zažívá v lodní dopravě rekordní se-
zonu, letos v červenci se totiž na její horní úsek vydaly víc než čtyři 
tisíce lodí. Za posledních pět let se zájem o plavbu zvýšil skoro troj-
násobně. Více zde. 

Hydrochemik: Kyanidy do Bečvy nevytekly z Rožnova
Aktuálně.cz informovalo o tom, že hydrochemik Jakub Hruška po-
kusem vyvrátil posudek soudního znalce, který dokazoval, že Bečvu 
otrávily kyanidy z rožnovského kanálu. Použil k tomu roztok chlo-
ridu sodného, tedy kuchyňské soli, zatímco policejní vyšetřovatelé 
používali organické barvivo fluorescein. Kompletní reportáž si mů-
žete přečíst zde.

KOMENTÁŘE
Brabec k povodním a suchu
I  když Česko po letech prožilo normální zimu a  jaro a  zbavilo se 
nejhoršího sucha, v podzemních vrstvách sucho neskončilo. Rych-
lé a ničivé povodně ukazují na extrémní počasí, na něž si musíme 
zvyknout, řekl Právu ministr životního prostředí Richard Brabec 
(ANO). Více zde. 

Wavin: Jak na kvalitní pitnou vodu? Vliv má i potrubí
2,5 % z celkového množství vody, které tvoří povrch Země, předsta-
vují podle odborníků sladkovodní zdroje, které se kvůli klimatickým 
změnám stále snižují. Podíl pitné vody z  těchto zásob činí pouze  
0,3 %, a je tedy stále důležitější zachovat její kvalitu a omezit její úni-
ky či plýtvání. Například obnovou vodovodní infrastruktury a roz-
vodů nebo výběrem materiálů, které zajistí maximální kvalitu pitné 
vody. Více zde. 

Síbrt k proočkovanosti zaměstnanců SmVaK Ostrava
Řada významných společností má proti covidu-19 naočkovanou 
více než polovinu zaměstnanců. Patří k nim Severomoravské vodo-
vody a kanalizace Ostrava, Škoda Auto, ČEZ či Linet. Více zde. 

Hrkal: Vylidní sucho část světa?
Nedostatek vody není problémem přírodního rázu, ale spíše eko-
nomickou záležitostí, uvedl pro Seznam Zprávy hydrogeolog Zby-
něk Hrkal, jenž působí ve Výzkumném ústavu vodohospodářském 
v Praze. Více zde. 

Hruška: Ryby v Bečvě neotrávily toxiny z Rožnova
Ryby v  Bečvě nemohly otrávit toxiny z  rožnovského kanálu. Není 
možné, aby se jedy více než tři kilometry „plazily“ při pravém břehu 
řeky, neotrávily žádnou rybu, a teprve po třech kilometrech se roz-
míchaly do celé šířky řeky. To proto, že rozmíchány jsou již po prv-
ním jezu a první peřeji po zhruba 600 metrech od ústí rožnovského 
kanálu, uvedl ekolog Jakub Hruška. Vyplývá to z experimentu, jehož 
výsledky přinesl Ekolist zde.

Dobrovolná služba vodních záchranářů
Deštivý způsob léta nemusí být vždy zdaleka nešťastným, ale i nej-
letnější léto se v mžiku krajně nešťastným může stát, napsal v Dení-
ku David Nesnídal. Řeč je o tom, když se voda změní v nepřítele. Ná-
hlý zlom a zlý vývoj děje pak vyrážejí zvrátit vodní záchranáři, kteří 
se dobrovolně a nezištně dali do služeb zvonu, který ohlašuje život 
v ohrožení. Přečtěte si v Deníku reportáž o jejich práci zde.

SOVAK ČR
Připomínáme vyhlášení soutěže VODA 2021
SOVAK ČR vyhlašuje FOTO A VIDEO SOUTĚŽ pro pracovníky vodo-
hospodářského oboru, která dokumentuje činnosti v oboru souvi-
sející se zajištěním dodávek a odkanalizováním pitné vody během 
pandemie covid-19 na téma  – Voda v první linii. Více zde. 

Rozhovor v srpnovém čísle Pro města a obce
Srpnové číslo časopisu Pro města a  obce věnovalo pozornost té-
matu vodohospodářství v textu Vilém Žáka Spodní vody stále není 
dost. S  ředitelem SOVAK ČR šéfredaktor časopisu Milan Mostýn 
hovořil o kvalitě pitné vody, novele vyhlášky č. 428/2001 Sb, přís-
nějších podmínkách pro likvidaci čistírenských kalů z  odpadních 
vod, stavu podzemních vod, suchu, či o výši vodného a stočného.  
Více už zde.

Konference Provoz vodovodů a kanalizací 2021 online
SOVAK ČR informoval o tom, že v současné době připravuje konfe-
renci Provoz vodovodů a kanalizací. Vzhledem k nepředvídatelné si-
tuaci ve vývoji nemoci covid-19 a návazně zaváděných opatřeních, 
rozhodlo představenstvo o tom, že proběhne stejně jako v minu-
lém roce digitální formou. Více zde. 

Letní vydání časopisu SOVAK
Titulní strana je věnována věžovému vodojemu Moravská Huzová. 
Podrobnosti o jeho stavbě shrnuli v úvodním článku ředitel VHS SIT-
KY Antonín Kostrůnek a vedoucí provozu vodovodů Jaroslav Pudel. 
Co všechno nejnovější číslo nabízí, se můžete dočíst zde.

VZDĚLÁVÁNÍ
Vršovická vodárna tahákem festivalu
Festival architektury Open House Praha 2021 přilákal více než 53 
000 návštěvníků, kteří mohli navštívit běžně nepřístupné pražské 
budovy. Návštěvnost byla o polovinu větší než loni a největší ná-
vštěvnost zaznamenala Vršovická vodárna v  Michli, Umělecká za-
hrada v Nuslích či palác ARA. Více zde. 

18 finalistů Adapterra Awards
Jak předcházet škodám z přívalových dešťů a dalších extrémů po-
časí, které na nás dopadají stále častěji? Také na to hledali odpovědi 
autoři osmnácti projektů, které se letos probojovaly do finále Adap-
terra Awards pořádané Nadací Partnerství. Hlasování veřejnosti 
o nejlepší projekty reagující na klimatickou změnu začalo zde.

Mapa studánek a pramenů na Jesenicku
Pokud černé scénáře varují před suchem a růstem průměrných tep-
lot, pak voda je to, čeho si musíme o to více hledět. Zvláště proto, 
že současný stav zdrojů je na Jesenicku příznivý. Potvrzují to data 
Národního registru pramenů a studánek. Informoval o tom portál 
Jesenická voda. Více zde. 

ZE SVĚTA
Ostrov Tangier pohltí moře
Ostrov Tangier v USA může být do třiceti let zcela pohlcen stoupají-
cím mořem a jeho obyvatelé se stanou prvními klimatickými uprch-
líky ve státě. Oni sami se tak nevidí. Mluví o erozi a Bohu, ke kterému 
se modlí. Více zde.

Omezení vodních zdrojů v Kalifornii
Svým rozsahem bezprecedentní krok má snížit spotřebu vody ze 
strany farmářů ve snaze zajistit dostatek pitné vody pro příští rok. 
Tématem se zabývaly Seznam Zprávy. Více zde. 

Bolívie: Místo vody poušť
Druhé největší bolívijské jezero Poopó bývalo zdrojem života pro 
obyvatele celého regionu. V  jeho vodách lovili ryby a  na březích 
hospodařili. Nyní je z jezera jen slaná poušť, posledních šest let je 
považováno za vyschlé. Více zde. 

Kontaminace usmrtila sto tisíc ryb
K  masivnímu úhynu ryb došlo kvůli úniku chloru v  severonorské 
lososové farmě poblíž města Alta. Informovala o tom agentura AP. 
Více zde. 

Polsko chce obří přístav u Baltu
Německý ostrov Usedom na Baltu lemují široké písečné pláže. Na 
nich se ve větru krčí barevné proutěné koše, typická ochrana zdej-
ších rekreantů před štiplavým větrem a zrníčky písku. Malebné mís-
to si oblíbil i císař Vilém II., teď mu ale hrozí zkáza. Několik kilometrů 
východně totiž začíná Polsko, kde by měl vzniknout obří kontejne-
rový přístav. Tématem se zabývalo Aktuálně.cz.

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

Židova strouha u Bechyně
Vydali jsme se proti proudu potoka od jeho soutoku s Lužnicí 
u Bechyně v jižních Čechách. Opakovaně jsme museli brodit 
a přeskakovat divoký vodní tok, který si razí cestu kaňonem 
s impozantními skálami. Místo, jaké bychom v malebné části 
jižních Čech úplně nečekali Více zde.

Ke Křemelné
Vyrazili jsme na Šumavu a opakovaně putovali kolem půvab-
né Křemelné. Byli jsme v místech zaniklých a zničených osad 
Zhůří, Nového Brunstu nebo Frauenthal, ale také v rašeliništní 
lokalitě, kde řeka nad železnou Rudou pod Pancířem pramení. 
Více zde, zde a zde.

Z Božídarských rašelinišť podél Bystřice
Putovali jsme Krušnými horami podél toku řeky Hřebečnou, 
Abertamy, Pstružím až k Merklínu. Potkávali jsme zaniklé obce, 
bývalé doly, ale také nové turistické resorty Více zde.
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