
VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
mimořádně náročný rok 2021 je za námi a vstupujeme do toho no-
vého, který pravděpodobně nebude o nic jednodušší. Stejně jako na 
ostatní sektory má také na vodárenství vliv rostoucí inflace, nárůst 
cen energií nebo pokračující pandemie covidu-19, kdy nejistotu 
zvyšuje nová varianta omikron. Proto bychom Vám do nového roku 
chtěli popřát především hodně zdraví, ale také chladnou hlavu, roz-
vahu a odvahu při zvládání problémů, které bude nezbytné řešit. 

Neměli bychom také zapomínat na to, že zaměstnanci vodáren-
ských společností, ač nebyli na první pohled tak viditelní při řeše-
ní pandemické situace jako zdravotníci, policisté, vojáci nebo další 
představitelé kritické infrastruktury, hráli při zvládání náročného 
období nezastupitelnou roli. Bez spolehlivých dodávek pitné vody 
a odvádění a čištění vody odpadní by nemohly fungovat prakticky 
žádné segmenty života společnosti. Nadále tak platí iniciativa #vo-
davprvnilinii.

Děkujeme, že nás čtete na našem portálu, Twitteru nebo Facebooku. 
Vážíme si toho a oceníme, když nám budete i nadále posílat podně-
ty, čemu bychom se měli v našem zpravodajství věnovat. 

 Redakce vodarenstvi.cz  

AKTUALITY 

SmVaK Ostrava: rekordní investice pro rok 2022 
Vodohospodáři ze Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostra-
va oznámili rekordní, více než miliardovou, investici do infrastruktu-
ry pro rok 2022. Vodarenstvi.cz reflektuje nejvýznamnější projekty 
pro nadcházející měsíce. Více zde. 

Vodakva rekonstruuje úpravny a zavádí ultrafiltraci
Moderní technologii, která zajistí bezpečnou úpravu pitné vody 
i v případě zhoršení kvality zdroje, společnost využívá již na dvou 
velkých úpravnách (Březová pro karlovarský vodovod a Svobodka 
pro tachovský). Více zde. 

Olomouc postaví sušárnu kalů za 185 milionů
V  roce 2022 investuje město do obnovy vodohospodářské infra-
struktury téměř 87 milionů. Peníze chce alokovat do oprav, rekon-
strukcí a rozvoje vodovodů a kanalizací. Zahájí rovněž výstavbu mo-
derní nízkoteplotní sušárny kalů za 185 milionů. Více zde. 

428 milionů do infrastruktury v Ostravě
Prostředky vynaložené OVAK na zkvalitnění vodohospodářské infra-
struktury pro rok 2022 budou minimálně 428 milionů, z  toho 311 
milionů bude uhrazeno prostřednictvím nájmu, zbylá část formou 
oprav financovaných touto provozní společností. Více zde. 

V Říčanech je hotova modernizace čistírny za 120 milionů
Ve městě skončila rekonstrukce čistírny odpadních vod, nyní je v roč-
ním zkušebním provozu. Díky investici se rozšířila kapacita zařízení 
z původních 16 000 ekvivalentních obyvatel na 20 600. Kolaudace 
přijde na řadu po vyhodnocení zkušebního provozu, uvedla mluvčí 
města Kateřina Lauerová. Více zde. 

Unikátní vozík pro lodní výtah na Orlíku
Vozík bude převážet lodě, přičemž designem sám připomíná loď. 
Sestavili ho technici chrudimské společnosti EL-VY.  Výroba včetně 
ladění ocelové konstrukce podle projektu Metrostavu a podmínek 
investora, Povodí Vltavy, trvala rok a zahrnovala několik dílčích slo-
žení a opětovných rozebrání. Vozík umožní přepravu až 97 % spor-
tovních a turistických lodí v Česku. Více zde. 

VaK Zlín: Ukončení sporů o vodárenství v regionu
Zlínští vodohospodáři uvedli, že vyjednávací týmy společností Vo-
dovody a kanalizace Zlín, Moravská vodárenská a měst Otrokovice 
a Fryšták dospěly po dvouletém jednání k návrhu řešení, které má 
ukončit spory a transformovat provozování vodárenského majetku 
Vodovodů a kanalizací Zlín. Provoz infrastruktury na Zlínsku provází 
spory již více než 17 let. Více zde. 

Největší otužilecká akce s nadšenci z Ruska a USA
Tradiční vánoční plavání ve Vltavě si letos dopřálo 360 otužilců. Nej-
starší, největší a nejznámější otužilecká akce v republice, Memoriál 
Alfreda Nikodéma, slavil 75. ročník. Více zde. 

Geotest odhalil pod Brnem velké zásoby pitné vody
Desítky až stovky metrů pod Brnem se nachází obrovská zásobárna 
pitné vody. Jedná se o artéské vody, které by v případě krizové situa-
ce mohly sloužit pro nouzové zásobování obyvatel. Více zde. 

Satelitní snímkování úniků vody také v Břeclavi
Několik tuzemských vodárenských firem využívá při monitoringu 
úniků vody satelit. Například snímkování vodovodní sítě, které Praž-
ské vodovody a kanalizace zahájily v loňském roce, začíná podle vo-
dohospodářů přinášet ovoce. Letos na jaře na levém břehu Vltavy 
satelit zkontroloval tisíc kilometrů sítě a  odhalil 207 potenciálních 
míst se skrytým únikem. Jaká je situace v Břeclavi, popsal idnes.cz. 
Více zde. 

Echo24: Kauza Bečva se potáhne i příští rok
Jak uvedlo Echo24, původně mělo jít o případ, který se vyřeší v řádu 
hodin. To avizoval bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec 
(ANO) krátce po katastrofické havárii na řece Bečvě. Více zde. 

CENA VODY
Pardubické vodárny zdraží vodu na 105 korun
Vodovody a  kanalizace Pardubice oznámily novou cenu od ledna 
2022. Zároveň informovaly o investičních akcích. „Společnost využí-
vá v co největší míře možností dotací z Evropské unie. Ze smlouvy 
o poskytnutí dotací vyplývá závazek dodržení podmínek takzvané 
finanční analýzy, která predikuje povinný vývoj vodného a stočné-
ho. Dalším důvodem je vyšší nárůst cen energií a  materiálu, které 
zvyšují provozní náklady společnosti,“ uvedl mluvčí společnosti Aleš 
Hudec. Více zde. 

OVAK k cenám vody pro rok 2022
Vodné a  stočné včetně DPH bude oproti loňskému roku od ledna 
2022 vyšší o 3,80 koruny. Kubík vody pro rok 2022 bude stát 88,46 ko-
runy ve srovnání s cenou 84,66 koruny v letošním roce. Zvýšení před-
stavuje podle vodohospodářů pro průměrného spotřebitele v Ostra-
vě vyšší měsíční výdaje za vodné a stočné o 11 korun. Více zde. 

Cena vody pro rok 2022 na Olomoucku
Moravská vodárenská oznámila, že bude ve všech provozovaných 
oblastech na Olomoucku od 1. ledna 2022 uplatňovat vodné ve výši 
38,72 koruny za kubík vody a stočné ve výši 47,43 koruny za kubík. 
Celkem to za vodné a stočné činí bez DPH 86,15 koruny. Ve srovnání 
s loňským rokem se jedná o navýšení ceny o 6,3 %. Více zde. 

Písek: Vodné a stočné se mírně zvýší
Cena za kubík vody vzroste v Písku o 3,23 koruny na 88,96 koruny 
s DPH. Zdražení o 4,1 procenta schválilo na prosincovém zasedání 
zastupitelstvo. Více zde. 

Na Uherskohradišťsku zdraží voda o 4,07 koruny
Cena vodného a stočného se na většině území Uherskohradišťska 
zvýší o  4,07 koruny. Lidé budou včetně 10% DPH platit za metr 
krychlový vody 88,77 koruny. Více zde. 

Zdražování vody v Libereckém kraji
V kraji lidé více zaplatí kromě dražších energií, některých poplatků či 
svozu odpadů, také za vodu. O kolik to bude, zjišťoval Český rozhlas. 
Více zde. 

KOMENTÁŘE
Otužování nás učí zvládat stres, říká žák Wima Hofa
Před pár lety by si na sebe ještě v zimě navlékl dvě čepice a dvoje po-
nožky. Dnes se Jakub Chomát v mrazivém počasí koupe v ledových 
jezerech a celoročně se otužuje studenou sprchu. Stal se instrukto-
rem oblíbené Wim Hofovy metody. V rozhovoru pro Aktuálně.cz vy-
světluje, proč s trénováním odolnosti vůči chladu vůbec začít a proč 
bychom se měli učit lépe dýchat. Více zde. 

Sedm let ministra Brabce očima ekologů
Richard Brabec byl nejdéle sloužícím ministrem životního prostředí. 
Za sedm let řešil například hospodaření země s odpady, zadržování 
vody v krajině nebo odklon Česka od uhlí. Český rozhlas proto oslo-
vil několik ekologů, kteří se podělili o svůj pohled na Brabcovo pů-
sobení. Více zde. 

Pšenička v Deníku: Odpovědnost vodařů v době covidu
Jako náročný a úspěšný hodnotí rok 2021 generální ředitel SmVaK 
Ostrava Anatol Pšenička. V  uplynulých letech bylo podle něj nej-
častějším tématem debat to, že přes delší suché období dokázala 
společnost díky systému Ostravskému oblastnímu vodovodu zajistit 
spolehlivé dodávky pitné vody pro všechny odběratele. Více zde. 

Starosta Fryštáku: Přijatelná alternativa pro Zlínsko
Zlínští vodohospodáři uvedli, že vyjednávací týmy společností Vo-
dovody a kanalizace Zlín, Moravská vodárenská a měst Otrokovice 
a Fryšták dospěly po dvouletém jednání k návrhu řešení, které má 
ukončit spory a transformovat provozování vodárenského majetku 
Vodovodů a kanalizací Zlín. Více zde. 

Kovanda: Zdražování vody nabere na tempu
Příští rok si lidé v Česku výrazněji připlatí kromě elektřiny či plynu 
také za vodu. Cenový růst se bude pohybovat v pásmu od pěti do 
deseti procent. Třeba Pražanům vzroste vodné a stočné o více než 
6 %, jak schválili radní metropole, připomněl v článku pro kurzy.cz 
ekonom Lukáš Kovanda. Více zde. 

SOVAK ČR
Moderní obec o konferenci Provoz vodovodů a kanalizací
V prosincovém čísle časopisu Moderní obec vyšel článek s názvem 
České vodárenství je na vysoké úrovni, ale čekají je těžké zkoušky 

shrnující průběh konference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou 
pořádal SOVAK ČR 2., 3. a 5. listopadu 2021. Více zde. 

Publikace SOVAK ČR: Zásady pro bezvýkopové technologie
Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo 
se zabývá problematikou oboru vodovodů a  kanalizací. Subjekty 
působící ve vodárenství si jistě vyberou z  témat, která jsou v nich 
obsažena. V současné době SOVAK ČR nabízí 10 publikací a 1 DVD. 
Více zde. 

VZDĚLÁVÁNÍ
Mýty a fakta – O počasí, vodě a ovzduší
Nakladatelství ČHMÚ vydává novou publikaci, která pojednává 
o počasí, vodě a ovzduší, o nichž panuje mezi veřejností řada mýtů 
a nejasností. Cílem vydání je stručnou a srozumitelnou formou uvést 
skutečná fakta a danou problematiku vysvětlit. Více zde. 

Smíchovská vodárna slaví 140 let
V roce 2021 to bylo 140 let od spuštění jedné z pražských lokálních 
vodáren. Jedná se o provoz tehdy samostatného předměstí, násled-
ně města Smíchov a jeho hlavní zdroj vody, Smíchovskou vodárnu. 
Více zde. 

ČHMÚ: Sněhové zpravodajství z více než 150 stanic
Nově je k dispozici dynamická tabulka v prostředí hlásné a předpo-
vědní povodňové služby, která zobrazuje denně aktualizovaná data 
o celkové výšce sněhu z více než 150 stanic. Informoval o tom Český 
hydrometeorologický ústav. Více zde. 

VUT simuluje proudění vody pro Mendelovu univerzitu
Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně má k dispozici no-
vou výukovou technologii. Na hydraulickém okruhu lze vyzkoušet, 
jak protékající voda působí na různé stavební konstrukce. Více zde. 

Dlouhé stráně - div techniky v Jeseníkách
Další výprava za tajemstvím přehrad nás zavedla do Jeseníků, do 
nadmořské výšky 1 350 metrů. Zamířili jsme k soustavě vodních děl, 
která byla v roce 2005 v anketě MF DNES označena za největší div 
Česka. Nahlédli jsme do nitra nádrže Dlouhé straně. Více zde. 

ZE SVĚTA
Příležitost pro české firmy na Ukrajině
Nové příležitosti se rýsují pro české podniky na Ukrajině. V  zájmu 
podchycení současného exportního potenciálu uskutečnilo velvy-
slanectví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR misi 
zástupců vodohospodářského sektoru z Ukrajiny. Více zde. 

Svět chce uhasit žízeň odsolováním
Odsolování je stále častější odpovědí na nedostatek vody. Současně 
platí, že je to drahý a energeticky náročný proces. Dobrou zprávou 
pro svět je fakt, že vědci vyvíjejí některá životaschopná řešení. Infor-
movala o tom Česká televize. Více zde. 

EK schválila fúzi Veolie a Suezu
Evropská komise s  podmínkami schválila fúzi obou společností. 
Akvizici komise podmínila prodejem aktiv obou společností, aby 
se rozptýlily obavy z narušení hospodářské soutěže. Veolia většinu 
v Suezu koupí za necelých 13 miliard eur. Více zde. 

ZOH v Číně: Ohroženy vodní zdroje
Zhruba měsíc zbývá do zimní olympiády v Pekingu. Obrovským pro-
blémem je málo sněhu, protože lyžařská střediska leží ve vyprahlé 
oblasti a  umělé zasněžování ohrožuje vodní zdroje. Tématu se na 
místě věnovala Česká televize. 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
Do Tábora k Jordánu
Vyrazili jsme do zasněženého Tábora k nejstarší nádrži u nás – k Jor-
dánu. Vystoupali jsme nad vodní plochu k  vodojemu a  úpravně 
vody, která slouží jako rezerva pro potřeby města. Více zde. 

https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/01/smvak-ostrava-pripravovana-sanace-vodojemu-a-modernizace-vodovodnich-radu/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/01/vodakva-pokracuje-v-rekonstrukci-upraven-a-zavadeni-ultrafiltrace/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/03/olomouc-postavi-susarnu-kalu-za-185-milionu/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/03/428-milionu-do-infrastruktury-v-ostrave/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/14/v-ricanech-u-prahy-hotova-modernizace-cov-za-120-milionu/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/16/unikatni-vozik-pro-lodni-vytah-na-orliku/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/20/vak-zlin-ukonceni-sporu-o-vodarenstvi-v-regionu/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/28/nejvetsi-otuzilecka-akce-v-cr-prilakala-360-nadsencu-nechybeli-plavci-z-ruska-nebo-usa/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/23/geotest-odhalil-pod-brnem-velke-zasoby-pitne-vody/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/15/satelitni-snimkovani-uniku-vody-take-v-breclavi/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/30/echo24-kauza-becva-se-potahne-i-pristi-rok/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/01/pardubicke-vodarny-zdrazi-vodu-na-105-korun/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/02/ovak-k-cenam-vody-pro-rok-2022/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/02/cena-vody-pro-rok-2022-na-olomoucku/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/10/pisek-cena-vodneho-a-stocneho-mirne-zvysi/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/17/na-uherskohradistsku-zdrazi-voda-o-407-koruny/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/28/zdrazovani-vody-ve-vsech-regionech-libereckeho-kraje/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/11/otuzovani-nas-uci-zvladat-stres-rika-zak-wima-hofa/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/14/sedm-let-ministra-brabce-ocima-ekologu/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/20/psenicka-v-deniku-maximalni-odpovednost-vodaru-v-dobe-covidu/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/21/starosta-frystaku-prijatelna-alternativa-pro-zlinsko/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/22/kovanda-zdrazovani-vody-pristi-rok-nabere-na-tempu/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/04/moderni-obec-shrnula-prubeh-konference-provoz-vodovodu-a-kanalizaci/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/09/publikace-sovak-cr-zasady-pro-vyuziti-bezvykopovych-technologii/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/07/myty-a-fakta-o-pocasi-vode-a-ovzdusi/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/08/smichovska-vodarna-slavi-140-let/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/10/chmu-snehove-zpravodajstvi-prinasi-data-z-vice-jak-150-stanic/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/17/vut-navrhlo-simulaci-proudeni-vody-pro-mendelovu-univerzitu/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/29/tajemstvi-prehrad-dlouhe-strane-jsou-divem-techniky-a-klenotem-jeseniku/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/05/prilezitost-pro-ceske-firmy-na-ukrajine/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/11/svet-chce-uhasit-zizen-pomoci-odsolovani-vody/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/15/ek-schvalila-fuzi-veolie-a-suezu/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/28/zoh-v-cine-ohrozeny-vodni-zdroje/
https://www.vodarenstvi.cz/2021/12/07/nad-jordan-k-rytiri-i-upravne-vody/

