
VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
astronomické léto je definitivně u  konce, to babí nám naposledy 
ukazuje svou prosluněnou tvář na začátku října a my vám přinášíme 
přehled toho, co se zajímavého a důležitého se dělo nejen v českém 
vodárenství během září.

Děti opět vyrazily do škol, tak doufejme, že tam zůstanou po celý 
školní rok a epidemiologická situace zůstane stabilní, protože restrik-
tivní opatření minulých měsíců měla dopad na fungování společnos-
ti prakticky ve všech oblastech. A většinou nepříjemný a nepříznivý.

Náš přehled zároveň publikujeme měsíc před konáním konference 
Provozování vodovodů a  kanalizací 2021, kterou i  v  letošním roce 
s  ohledem na nestabilitu současnosti SOVAK ČR organizuje online 
formou. Tak se neváhejte přihlásit. Dozvíte se řadu zajímavých a dů-
ležitých poznatků týkajících se legislativy oboru, ale také technických 
novinek, inovací nebo provozních zkušeností.

A máme před parlamentními volbami. Naše predikce je jasná. Volby 
dopadnou dobře. Pro někoho. A pro někoho špatně. Tak si přejme, ať 
napětí na politické scéně nepřerůstá do oblastí, kde jednoznačně ško-
dí a  ohrožuje stabilitu fungování společnosti v  nejrůznějších oblas-
tech. Ať máme na to, jaké by její směřování mělo být, názor jakýkoliv.

Děkujeme, že nás čtete. Vážíme si toho. Budeme rádi za jakékoliv 
podněty, čemu by se náš portál měl věnovat. 

 Redakce vodarenstvi.cz  

AKTUALITY 

Z vodovodů zásobováno 10,13 milionu obyvatel
V  České republice bylo v  roce 2020 zásobováno z  vodovodů pro 
veřejnou potřebu 94,6 % obyvatel. Délka vodovodní sítě byla pro-
dloužena o 121 kilometrů a dosáhla 79 104 kilometrů. Díky nové 
výstavbě a dostavbě stávajících systémů se zvýšil počet zásobených 
obyvatel o 36 295. Více zde.

Přerov má největší sušárnu kalů u nás
Slavnostním přestřižením pásky byla 3. září v  čistírně odpadních 
vod v Přerově otevřena největší sušárna kalů v České republice. Vý-
stavba vyšla na 190 milionů, zhruba čtvrtinu pokryla dotace. Cílem 
je ekologické nakládání s kaly, které se po vysušení stanou energe-
tickou surovinou. Více zde.

Memorandum o propojení vodárenských soustav
Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina uzavřely Memorandum o společ-
ném zájmu a  postupu ve věci propojování vodárenských soustav 
a spolupráci při přípravě opatření ke zvýšení zabezpečenosti dodáv-
ky pitné vody na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Do-
kument podepsali hejtmani Jan Grolich a Vítězslav Schrek. Více zde.

3,4 miliardy pro vodohospodářství
V roce 2020 bylo v České republice postaveno s pomocí minister-
stva zemědělství 64 nových čistíren odpadních vod, 121 kilometrů 
vodovodů a 531 kilometrů kanalizací. Na vodní hospodářství mini-
sterstvo zemědělství poskytlo dotace 3,4 miliardy korun. Více zde.

Kanalizační propojení Kokonína a Rychnova hotovo
Severočeská vodárenská společnost (SVS) před rokem zahájila pro-
jekt, který řeší odvádění a  likvidaci odpadních vod z  jablonecké 
městské části Kokonín a části Maršovic. Projekt zahrnuje výstavbu 
kanalizace, vybudování kanalizačního přivaděče do Rychnova a in-
tenzifikaci čistírny odpadních vod v Rychnově u Jablonce. Více zde.

Nová úpravna na Třebíčsku za 100 milionů
Obce na Třebíčsku mají v plánu postavit novou úpravnu vody, do 
níž poteče voda z heraltického prameniště a z jedenácti prozatím 
nevyužívaných vrtů. Díky tomu má být zajištěn dostatek kvalitní 
pitné vody i v obdobích sucha nebo přívalových dešťů. Dopady zá-
měru již začaly posuzovat úřady. Více zde.

Pivo zdraží také kvůli vodě
Plzeňský Prazdroj zdraží od října pivo v průměru o tři procenta. Krok 
se dotkne většiny produktů, v průměru jde o 46 haléřů na půllitr. 
Podle mluvčího Zdeňka Kováře se poprvé po třech letech změny 
týkají čepovaných piv. Více zde. 

OVAK: Vodovod na Slezské slaví 125 let
V  roce 1830 byla v  Ostravě-Vítkovicích založena Rudolfova huť 
a v roce 1847 dojela Severní dráha Ferdinandova až do Ostravy. Ta 
tak v tehdejším Rakousku-Uhersku nabyla na velké důležitosti, při-
pomněla společnost OVAK. Více zde. 

30 měst a obcí Karlovarska zásobováno oblastním 
vodovodem
Systém s kvalitním a kapacitním povrchovým zdrojem vody, kterým 
je nádrž Stanovice, se buduje téměř padesát let. Před tím se v regi-
onu využívala kvůli nedostatku podzemních zdrojů upravená voda 
z řeky či lokální prameniště. Více zde.

Státní zástupce zamítl stížnosti v kauze Bečva
Státní zástupce zamítl stížnosti proti usnesení o zahájení trestního 
stíhání v kauze loňské otravy Bečvy jako nedůvodné. ČTK to potvr-
dil státní zástupce Petr Bareš z Okresního státního zastupitelství ve 
Vsetíně, které se kauzou zabývá. Více zde.

Kvalita podzemních vod se mírně zlepšila
Alespoň v jednom z ukazatelů byly limity překročené v 82,4 procen-
tech případů, což bylo o 1,7 procentního bodu méně než předloni. 
Uvádí to Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR, Modrá zpráva, 
kterou předložilo ministerstvo zemědělství. Více zde.

V Bečvě opět tuny ryb
S dalším zarybňováním řeky se počítá také v následujících letech. 
Obnova by podle rybářů mohla trvat kratší dobu, než původně oče-
kávali. Pro návrat do života jim nicméně chybí proudní ryby, kterých 
je nedostatek, řekl ČTK předseda Územního svazu rybářů pro Sever-
ní Moravu a Slezsko Pavel Kocián. Více zde.

Revitalizace Hlučínského jezera se protahuje
První etapa revitalizace bývalé štěrkovny v Hlučíně na Opavsku má 

zpoždění. Původně měly práce v  ceně okolo 500 milionů korun 
skončit příští rok v červenci, ale jejich dokončení se odsouvá na září, 
či dokonce až na konec roku. Za zdržením stojí epidemie koronaviru 
a také práce po loňských podzimních povodních. Více zde.

Zmodernizované vodojemy SmVaK Ostrava
Přes 30 milionů si vyžádala komplexní sanace tří vodojemů ve Fulne-
ku, Bílově a Nových Těchanovicích. U dvou z nich byla podle mluvčího 
Marka Síbrta uplatněna nová koncepce vizuální podoby opravova-
ných objektů SmVaK Ostrava. Náklady ve Fulneku dosáhly 12,5 milio-
nu, u akumulace v Bílově 12 milionů a investice v Nových Těchanovi-
cích si vyžádala 6 milionů. Více zde.

Havlíčkobrodský VAK přivede vodu ze Švihova  
do Štoků
Protažení přivaděče z Havlíčkova Brodu bude stát 73 milionů korun. 
Přispěje na něj město Jihlava 13 miliony. To se chce v budoucnu na 
nový přivaděč ve Štokách napojit. Do Jihlavy zatím teče voda z Hu-
benova. Na akci dostali vodohospodáři dotaci ze Státního fondu 
životního prostředí. Více zde.

Modernizace přivaděče ve východních Čechách 
Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim loni přistoupila k plá-
nované rekonstrukci šedesát let starého ocelového potrubí, které 
zásobuje pitnou vodou obyvatele Chrudimska, Pardubicka a Krá-
lovéhradecka. V uplynulých měsících se podařilo zrealizovat dosud 
největší investiční akci v novodobých dějinách společnosti, kdy se 
celková výše nákladů přiblížila 130 milionům. Více zde.

Brněnským vodárnám loni klesl zisk
Brněnské vodárny a kanalizace, která zajišťují dodávku pitné vody pro 
Brno a řadu dalších obcí v okolí, měly loni kvůli dopadům COVID-19 
nižší zisk. Klesl o více než třetinu na 57 milionů korun, protože se snížila 
spotřeba vody, a tím pádem i objem odkanalizované vody. Více zde.

KOMENTÁŘE
Pšenička k interaktivním programům pro školy
Po školním roce poznamenaném dlouhodobým uzavřením vzdělá-
vacích institucí v důsledku pandemie se vrací k žákům interaktivní 
programy, Strom života a Planeta Oxidan, o významu vody pro člo-
věka a přírodu, na kterých se podílel spolek EduLudus a odborníci 
z SmVaK Ostrava. Více zde.

Hykl: Bečva budí v regionu stále silné emoce
Téměř rok po otravě Bečvy kyanidy veřejnost stále nemá uspokojivé 
odpovědi na otázky kolem největší ekologické havárie posledních 
let. Jedovaté látky loni v září zabily desítky tun ryb a poškodily život 
v řece na čtyřiceti kilometrech toku. Více zde.

Půta: Voda mizí a dohoda o Turów může trvat roky
Spor o polský hnědouhelný důl Turów u českých hranic neustává 
ani měsíce poté, co evropský soud nařídil okamžité zastavení těžby. 
Lidem na Liberecku dále mizí ze studní pitná voda. Více zde.

Kuba: Jižní Čechy jako nejlépe chráněný kraj
Prioritou Jihočeského kraje je podle hejtmana Martina Kuby bez-
pečnost jeho obyvatel. V této souvislosti hejtmanství zahájí realizaci 
pilotního projektu k zajištění včasného varování před extrémními 
projevy počasí, jako jsou silné bouřky, kroupy, silný vítr, sněhové 
vánice nebo přívalové deště. Projekt bude zkušebně spuštěn pro 
období 1. 10. 2021 - 30. 9. 2022. Více zde.

Urban: Manažera v čele výzkumu nerozptyluje od-
bornost
„Tak tady bych chtěl v příštím životě pracovat,“ řekl si nynější ředitel 
Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM Tomáš Urban, když 
byl poprvé na návštěvě této instituce sídlící na břehu Vltavy. Za ně-
kolik let se přihlásil do výběrového řízení na vedoucí post a vyhrál. 
Více zde.

Brabec k Bečvě: Zpráva komise je zpolitizovaná 
a zmanipulovaná
Zprávu vyšetřovací komise PSP ČR považuje ministr životního pro-
středí Richard Brabec za zpolitizovanou. Řada neodborných závěrů 
je podle něj vytržena z kontextu. Dokument obsahuje manipulace 
a je jednoznačně tendenční vůči ČIŽP. Více zde.

SOVAK ČR
Dokumenty k cenové regulaci na webu MF
Na internetové stránce ministerstva financí byly publikovány pří-
ručka a formuláře k cenové regulaci v oboru vodovodů a kanalizací. 
Více se dozvědí řádní členové zde.

19. ročník konference Provoz vodovodů a kanalizací
SOVAK ČR pořádá konferenci Provoz vodovodů a kanalizací i letos 
on-line. Pro více informací navštivte odkaz zde.

Vyšlo nové číslo časopisu Sovak
Na titulní straně je zachyceno umělecké graffiti na armaturní sta-
nici nedaleko řeky Vltavy v Českých Budějovicích s názvem Spleti-
tá cesta vody. To připomíná 330 kilometrů dlouhou vodovodní síť, 
která se pod krajským městem nachází. Podobně zajímavou fasádu 
už mají tři budějovické objekty ve správě ČEVAK. V úvodním textu 
s  titulkem Vodárenská společnost Táborsko stanula na prahu do-
spělosti shrnul ředitel společnosti Lubor Tomanec nejvýznamnější 
mezníky její historie. Co všechno nejnovější číslo nabízí, se můžete 
dočíst zde.

VZDĚLÁVÁNÍ
SmVaK Ostrava: Strom života zpět ve školách
Po školním roce poznamenaném dlouhodobým uzavřením vzdělá-
vacích institucí v  důsledku pandemie se vrací k  žákům interaktivní 
programy o významu vody pro člověka a přírodu. Informoval o tom 
mluvčí SmVaK Ostrava Marek Síbrt. Více zde.

PVK se podílí na ochraně dětí ve školách
Pražské vodovody a kanalizace ve spolupráci s Městskou částí Praha 
9 a Praha – Lysolaje budou od začátku školního roku monitorovat 
odpadní vody na možný výskyt viru SARS-CoV- 2 u základních škol. 
Zainteresované strany tím chtějí získat okamžité informace o  pří-
padném šíření nákazy. Jedná se o sedm objektů. Více zde.

Festival Den venkova s tématikou vody
Zámek ve Žďáru nad Sázavou není pouze oblíbeným turistickým cí-
lem, ale také místem, kde se už od 13. století kontinuálně věnují udr-
žitelnému hospodaření v okolních lesích nebo rybnících. Více zde.

Moderní pražská kanalizace spuštěna před 115 lety
Na letošní rok připadá 115. výročí spuštění moderního pražského 
kanalizačního systému, jehož otcem se stal britský odborník William 
Heerlein Lindley. Více zde.

ZE SVĚTA
Vysychající Eufrat hrozí katastrofou
Elektřina nefunguje devatenáct hodin denně, nedostatek vody 
v Sýrii a Iráku dopadá na 12 milionů lidí. Ženy musí pro pitnou vodu 
chodit několik kilometrů. Mezinárodní organizace a odborníci upo-
zorňují na hrozící humanitární krizi na severu Sýrie, kde úbytek vody 
v Eufratu zhoršuje již tak nepříznivou socioekonomickou situaci po 
deseti letech válečného konfliktu. Více zde.

Morawiecki: ČR reaguje v kauze Turów přehnaně
Spor mezi Českem a Polskem kvůli rozšíření hnědouhelného dolu 
Turów za hranicemi Libereckého kraje se podle polského premiéra 
Mateusze Morawieckého odehrává ve stínu blížících se parlament-
ních voleb v ČR. Více zde.

Znovuspuštění největší bavorské přečerpávací 
elektrárny?
Portál oenergetice.cz uvedl, že německá společnost Uniper zkou-
má, zda a za jakých podmínek by mohla znovu uvést do provozu 
přečerpávací elektrárnu Happurg východně od Norimberku. Ta byla 
před 10 lety odstavena z preventivních důvodů. 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
Na Blatenský vrch

V  západním Krušnohoří jsme vyrazili z  Horní Blatné na Bla-
tenský vrch. Cestou jsme narazili na poetické Černé jezírko, 
které v minulosti sloužilo pro potřeby místních rudných dolů. 
Šli jsme také kolem Blatenského příkopu – unikátní technic-
ké stavby zajišťující dostatek vody pro důlní provozy nejen na 
Blatensku. Více zde.

Šumavské putování

Navštívili jsme nejmenší šumavské ledovcové jezero Laka pod 
mohutným masivem Debrníku. Nad Železnou Rudou jsme 
putovali také k  Černému a  Čertovu jezeru, které jsou naopak 
nejrozlehlejšími plochami svého typu těchto hor. Pod vrcholem 
Pancíře nad Železnou Rudou jsme také byli u  pramene Řez-
né, která se po 170 kilometrech toku vlévá u Regensburgu do 
Dunaje pod pojmenováním Großer Regen. Více zde, zde a zde.
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