CENA VODY

EurEau - 41 % příjmů reinvestováno

Sociálně únosná cena pro vodné a pro stočné

Zástupce organizace EurEau Bertrand Vallet na konferenci PVaK
2021 prezentoval zajímavá čísla a statistiky týkající se evropského
vodárenství. Organizace reflektuje data z 29 zemí s rozdílnými typy
a modely vlastnictví a provozování infrastruktury pro dodávky pitné
vody a odvádění a čištění vody odpadní. Více zde.

Státní fond životního prostředí ČR zveřejnil na internetových stránkách přehled sociálně únosné ceny pro vodné a stočné stanovené
pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007–2013
a 2014–2020, které je platné pro kalendářní rok 2022. Více zde.

Voda na jihu Moravy většinou zdraží
Český rozhlas o tom informovaly vodárenské společnosti nebo svazky. Ceník za dodávky vody schválilo také město Brno. Zdraží o necelé
dvě koruny na 87 korun za metr krychlový. Zvýšení ceny čeká také
okolí krajské metropole. Například cena vody na Ivančicku podle
předsedy tamního svazku Víta Aldorfa vzroste o 4 koruny na 116
korun za kubík. Souvisí to se zdražováním komodit nezbytných pro
provozování vodárenské infrastruktury. Více zde.

Některá města zvažují zastropování ceny
Řada vodárenských společností napříč Českou republikou zdražuje
vodu. Důvodem je například inflace, která prodražuje položky, bez
nichž se firmy neobejdou neobejde. Některá města, v nichž je cena
vody dlouhodobě dražší, zvažují její zastropování. Více zde.

SmVaK Ostrava: Ceny vody zůstávají pod republikovým průměrem
Vodné a stočné se příští rok v okresech Frýdek-Místek, Karviná, Nový
Jičín a Opava zvýší o 5,5 % (4,97 Kč) a bude činit 95,37 korun včetně
10% DPH. „V kalkulaci vodného a stočného pro příští rok se odráží vývoj
nákladů v nutnosti financovat plán obnovy, rozvoje a oprav vodohospodářské infrastruktury. Dále musíme reagovat na změny cen subdodavatelů. Naše politika udržuje dlouhodobě výši vodného a stočného pod
celorepublikovým průměrem. Cílem je nadále poskytovat našim zákazníkům vysoce kvalitní služby v požadovaném rozsahu za přiměřené ceny,“
vysvětlil generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička. Více zde.

SVS: Vodné a stočné vzroste o více než 7 %

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
poslední měsíc letošního roku je zde. A s ním také rekordní čísla
pozitivně testovaných lidí v naší zemi na COVID-19, rychle se plnící
nemocnice, nová omezení přicházející po letním a raně podzimním
uvolněním a opětovně zavedený nouzový stav. Ukázalo se, že očkování v naší zemi nepostupuje dostatečně rychle a čísla pozitivně testovaných rostou v důsledku nakažlivější mutace viru do ještě vyšších
hodnot než před rokem.
Prozřetelné se v tomto ohledu ukázalo, že každoroční konference
Provoz vodovodů a kanalizací proběhla opět online formou. O jejím
průběhu jsme intenzivně informovali a odkazy na zajímavé příspěvky přidáváme i v tomto newsletteru.
Konec listopadu je pravidelně obdobím, kdy jsou oznamovány výše
vodného a stočného pro následující rok. S ohledem na vysokou inflaci a další skutečnosti, jako je například snížení spotřeby během covidových omezeních při prakticky stejných nákladech na provozování
vodárenské infrastruktury, jsou nárůsty cen vyšší než v uplynulých
letech. Nicméně s ohledem na ceny energií, které se především v případě plynu, doslova utrhnuly ze řetězu, je zvýšení vodného a stočného o několik procentních bodů stále nejméně bolestné.
Přejeme Vám všem, kteří nás čtete, ať již na našem portálu, Twitteru
nebo Facebooku, klidné prožití vánočních svátků s rodinami a těmi,
které máte rádi. Přejeme Vám především pevné zdraví a odvahu
i rozvahu při vstupu do roku 2022. Snad bude méně bouřlivý než
ten letošní.
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pravné práce. Akce se bude týkat úseku dlouhého 600 metrů. Více
zde.

Vodárna Plzeň v unikátním výzkumu
Společnost se s krajskou hygienickou stanicí zapojí do unikátního
evropského projektu, který prozradí více o výskytu mutací a variant
koronaviru v odpadních vodách. Celkem bude výzkum probíhat ve
čtyřech tuzemských městech, kromě Plzně také v Praze, Brně a Ostravě. Více zde.

Instruktážní video k zabezpečení vodoměrů
Zkontrolovat a zabezpečit vodoměry se rozhodně vyplatí před příchodem zimy všem vlastníkům nemovitostí. Pokud totiž nejsou dostatečně zabezpečené proti mrazu, mohou se v nadcházejícím období poškodit. Více zde.

Ostrava vítá plán na zastavení projektu D-O-L
Primátor města Tomáš Macura (ANO) vítá záměr ukončení příprav
kanálu Dunaj – Odra –Labe, který je součástí koaličního programu
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Vedení města proti
projektu dlouhodobě vystupuje. Více zde.

VAK Beroun k nejvýznamnějším investicím
Projektem na desítky let je podle vodohospodářů postupná rekonstrukce čtyřicetikilometrového ocelového přivaděče ze 70. let, který
přivádí do vodu z Prahy. Podle ředitele VAK Beroun Jiřího Paula na
tuto akci jen v příštích deseti letech vynaloží přes 125 miliónů korun.
Více zde.

AKTUALITY

Pomůže proti suchu voda z opuštěných dolů?

OVAK zůstanou Suezu

Pomůže proti suchu voda z opuštěných dolů? Představitelé Jihomoravského kraje nechali prověřit, zda by bylo možné území bývalých
jihomoravských lignitových dolů využít jako zásobárny vod. Do letošního října sbírali podklady pro seznam potenciálně vhodných
lokalit. Více zde.

Zastupitelné města rozhodli o provozování vodárenské infrastruktury v dalším období. Společnost OVAK zůstane většinově SUEZu,
který v nich drží 50,13 procenta, 40,6 % patří statutárnímu městu
Ostrava. OVAK budou provozovat vodárenskou infrastrukturu také
v dalších letech bez vypsání tendru a koncesního řízení na nového
provozovatele. Několikahodinová diskuze se zaobírala tím, jak by
mělo město příštích deset let hospodařit s vodou. Zazněly také hlasy
o odkupu akcií či vzniku nové městské společnosti. Více zde.

Vodárna Plzeň dostavěla rozhlehlá kalová pole
Stavbu za 100 milionů korun, obnovu kalových polí, dokončili plzeňští vodohospodáři. Ta se rozkládají na více než 18 tisících metrech čtverečních. Akce trvala deset měsíců. Více zde.

SmVaK Ostrava: Více než miliarda do infrastruktury
Rekordní investice pro příští rok hlásí Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava. Podle mluvčího Marka Síbrta v něm do vodárenské infrastruktury zainvestují 753 milionů, dalších 288 milionů
směřuje do oprav. Více zde.

Dokončení protipovodňových opatření v Břeclavi
V roce 2022 zahájí Povodí Moravy stavbu protipovodňových opatření v Břeclavi na Komenského nábřeží. V současnosti probíhají pří-

Vodárenské kapičky 2021
Celkem 384 tisíc korun rozdělila Vodárna Plzeň na dobročinné projekty v dotačním programu Vodárenské kapičky 2021, v němž se aktivně angažují zaměstnanci. Projekty pomáhají sportovcům, dětem,
hendikepovaným lidem nebo životnímu prostředí. Více zde.

Seznam Zprávy: Zemanův sen končí
Fialova vláda nebude stavět kanál Dunaj – Odra – Labe za 600 miliard, jehož velkým zastáncem je prezident Miloš Zeman. Nebude
pracovat ani na dalším rozvoji plánu. Nastupující ministři říkají, že
s pokračováním megaprojektu vůbec nepočítají. Více zde.

Vodakva k dokončeným investicím
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary se mohou pochlubit řadou úspěšně dokončených projektů. Patří mezi ně například tlakové kanalizační systémy v Otročíně, Nových Hamrech a Oboře nebo postupná
výstavba druhé regionální sušárny kalů. První firma postavila v roce
2017 v Karlových Varech. Více zde.

Vyhledávání úniků díky satelitu
Jan Kobr z Pražských vodovodů a kanalizací vystoupil na konferenci PVaK 2021 s příspěvkem popisujícím využití satelitní technologie
pro vyhledávání ztrát ve vodovodní síti. Více zde.

Dopady roztříštěnosti sektoru
Helena Sochorová z Vodohospodářského podniku vystoupila na
konferenci PVaK 2021 s příspěvkem Atomizace oboru pohledem
zpracovatelů rizikové analýzy vodovodu. Více zde.

Novinky v cenové regulaci
Na konferenci PVaK 2021 vystoupil v sekci pro zástupce ministerstev
a orgánů státní správy také ředitel odboru cenové politiky Ministerstva financí ČR Lukáš Teklý, které hovořil o nových pravidlech cenové
regulace a důvodech, proč byly tyto legislativní změny přijaty. Více
zde.

VZDĚLÁVÁNÍ
Expozici Les Království navštívilo 1577 zájemců
Povodí Labe vyhodnotilo první sezónu provozu nové expozice
u přehrady Les Království. Ta je věnována historii a současnosti vodního díla, které je národní kulturní památkou, dále informuje o činnosti Povodí Labe. Letní sezóna v roce 2021 byla první – zkušební.
Více zde.

ČEVAK: Armaturní stanice ukazuje svět pod hladinou

Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit zveřejnili vodohospodáři na severu Čech informace o cenách vodného a stočného na rok 2022, které
vzroste o 7,3 %. Více zde.

Tajemství světa pod hladinou ukazuje veřejnosti armaturní stanice
na levém břehu řeky Vltavy nedaleko sídliště Vltava v Českých Budějovicích. Zdi ožily desítkami živočichů v jejich přirozeném prostředí.
Objekt nechal zkrášlit provozovatel vodohospodářského majetku
statutárního města, společnost ČEVAK. Více zde.

KOMENTÁŘE

Baťův kanál navštívilo 75 000 turistů

Hornová: Vody je teď dost, suchých roků bude přibývat

Baťův kanál opět potvrdil roli spolehlivé stálice cestovního ruchu
v České republice. Do veřejných přístavů Petrov a Veselí nad Moravou provozovaných Ředitelstvím vodních cest ČR totiž zavítaly stovky lodí, a potvrdily tak úspěšnost programu výstavby infrastruktury
pro rekreační plavbu. Více zde.

Hrozba mimořádného sucha je momentálně zažehnána. Otázkou je,
na jak dlouho. Hydroložka Hana Hornová popisuje zlepšenou situaci
s podzemními vodami ve Zlínském kraji. V rozhovoru pro idnes.cz
mluví o stavu podzemních vod v regionu, o návratu sucha a o účinnost nádrží. Více zde.

OVAK: Co nepatří do kanalizace?
Předměty a látky, které do umyvadla nebo WC nepatří, dokážou
podle vodohospodářů způsobit komplikace na čerpadlech čerpacích stanic, v čistírnách odpadních vod, ale rovněž v domácnostech.
Více zde.

Jedna sklenice vody dokáže změnit život k lepšímu
Malá pomoc, která se může zdát z pohledu našeho světa zanedbatelná, může zachránit životy. Jak ale může pouhá sklenice vody pomoci změnit život? Více zde.

Macura: Převážila racionalita nad ideologií
Zastupitelé se po obsáhlé diskusi přiklonili k pokračování spolupráce se současným provozovatelem Ostravské vodárny a kanalizace
i pro další období po ukončení koncese, a to na základě sektorové
výjimky, kdy tuto variantu vyhodnotili jako komplexně nejvýhodnější ze všech možných. Více zde.

SOVAK ČR
Poziční dokument vodního hospodářství ČR 2021 – 2030
Předseda představenstva Svazu vodního hospodářství Petr Kubala
a ředitel SOVAK ČR Vilém Žák představili během online konference
Provoz vodovodů a kanalizací 2021 Poziční dokument vodního hospodářství ČR 2021 – 2030. Další informace k dokumentu najdete zde.

KONFERENCE SOVAK
Vallet - Kam kráčíš, Evropo?
První část konference Provoz vodovodů a kanalizací 2021 (PVaK
2021), kterou pořádal stejně jako v uplynulém roce SOVAK ČR v důsledku epidemiologické situace online formou, měla motto České
vodárenství v EU kontextu. Po oficiálním zahájení ředitele SOVAK
ČR Viléma Žáka vystoupil policy officer organizace EurEau Bertrand
Vallet s přednáškou s názvem Kam kráčíš, Evropo? Více zde.

Jak využít vyčištěné odpadní vody?
V posledním bloku online konference PVaK 2021, který se zabýval
oblasti odvádění a čištění odpadních vod, vystoupil Jiří Wanner
z VŠCHT Praha s přednáškou Recyklace odpadních vod a úspěšné
příklady z praxe. Více zde.

Film o rekonstrukci výpustí nádrže Labská
Akce - VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních
výpustí v obtokovém kanálu - získala Cenu Inženýrské komory za
rok 2019. V září 2021 nechala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve spolupráci s Povodím Labe natočit film, ve kterém
představuje vodní dílo se zvláštním zřetelem na oceněnou rekonstrukci spodních výpustí. Více zde.

ZE SVĚTA
E15: Britům schází chemie, do řek pouštějí splašky
Britským čistírnám odpadních vod chybí síran železitý, který slouží
k dočišťování odpadní vody. Nedostává se ani dalších látek, které pomáhají k odbourávání a vysrážení znečišťujících látek ve splaškové
vodě. Více zde.

VÝLETY K VODĚ
Za divokou Orlicí
Během slunečných podzimních dnů jsme vyrazili do Orlických
hor a putovali podél řeky po česko-polské hranici. Podzim rozehrál v okolí vodního toku koncert barev. Byli jsme také ve
Vrchní Orlici, Neratově, Orlickém Záhoří nebo u Zemské brány.
Více zde.

Do Žamberku
Podorlické šestitisícové město Žamberk je zajímavým tipem na
výlet v mnoha ohledech. Jedním z nich jsou také vodárenské
stavby na jeho území: historická vodárenská věž v zámeckém
parku, nebo komplex vodojemů nad městem v blízkosti rozhledny a kaple na ochranu proti morovým ranám. Více zde.

vodarenstvi.cz - vzdělávací a informační portál o nejcennější
surovině. Kontakt pro obsah, náměty, tipy, tiskové zprávy a fotografie: redakce@vodarenstvi.cz; Pro inzerci a partnerství:
inzerce@vodarenstvi.cz

