
VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
jaro i  stavební sezóna jsou v  plném proudu a  vodárenské společnosti 
rozjíždějí řadu významných investičních akcí pro obnovu a rozvoj infra-
struktury. A je zřejmé, že většina z nich prostředky směřující do investic 
a oprav meziročně výrazně navyšuje. Proti tomuto pozitivnímu trendu 
stojí ten negativní v podobě vysoké inflace, která je zřejmá při pohledu 
na rostoucí ceny materiálů, technologií nebo zařízení. Logicky se zvedají 
také personální náklady a stavební společnosti často narážejí na své ka-
pacitní možnosti. Nejistota na trhu je obrovská, přiživuje ji po snad utlu-
mené covidové pandemii ruská invaze na Ukrajině. 

Plánování se stává náročnější, než si kdo pamatuje za posledních několik 
desítek let. Výsledkem může být, a pravděpodobně také bude, naplnění 
modifikovaného rčení „za více peněz méně muziky“. Situace má samo-
zřejmě řešení v tom, že se opraví, zmodernizuje a zrekonstruuje vše dle 
plánu, ale za mnohem více peněz. To se logicky s ohledem na stanovený 
systém regulace musí promítnout, pomineme-li některé typy dotací, ve 
výši vodného a stočného. To vše v době, kdy vodné a stočné roste o jed-
notky procent, ale výše záloh za elektřinu nebo plynu o řádově vyšší hod-
noty, což dopadá bolestně na velkou část obyvatel naší země.

Nečekají nás jednoduché časy. Držme se, nepropadejme panice, zvažuj-
me odpovědně a racionálně, buďme optimisté. Jaro je tady se vším krás-
ným, co k němu patří.

Vážíme si toho, že nás čtete. 

 Redakce vodarenstvi.cz

  

AKTUALITY 

Zlínsko: Voda zpátky v rukou měst a obcí
Ve Zlíně proběhla valná hromada Vodovodů a kanalizací Zlín, na které 
zástupci akcionářů schválili transformaci systému v  regionu. Jedná se 
zejména o získání majetkové kontroly nad provozováním vodárenské in-
frastruktury městy a obcemi již od poloviny tohoto roku a zkrácení doby 
trvání smlouvy se společností Moravská vodárenská o pět let (do roku 
2029 místo do 2034), nebo změnu stanov VaK Zlín tak, aby byl posílen 
hlas menších akcionářů. Více zde.

Vodakva: Dokončení investic v Městečku a Křivoklátě
Stejně jako v minulých letech také v roce 2022 připravuje Vodohospo-
dářské sdružení obcí západních Čech ve spolupráci s Vodakvou investice 
do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury. Vodarenstvi.cz po-
stupně reflektovalo nejvýznamnější připravované akce. Více zde.

Celoplošná deratizace stokové sítě v Praze
Pražské vodovody a kanalizace začátkem dubna odstartovaly deratizaci 
stokové sítě. Ta bude probíhat až do konce října. Deratizátoři ošetří 13,5 

tisíc kanalizačních vstupů. Na každý z nich připadne zhruba jeden kilo-
gram návnady. Více zde.

VaK Kroměříž investovaly přes 136 milionů
Na nové investice loni VaK Kroměříž vynaložily z vlastních zdrojů, dotací 
a úvěrů téměř 136,7 milionu korun, tedy zhruba o 32,5 milionu korun 
méně než v roce 2020. Například do odkanalizování Prusinovic společ-
nost investovala přes 58,9 milionu korun, do výstavby kanalizace a čis-
tírny odpadních vod v Podhradní Lhotě asi 51,8 milionu korun. Více zde.

Unikátní vodovod vede na severu Čech přes řeku
Severočeské vodárny zprovoznily unikátní vodovod, který zásobuje sto-
tisícové Ústí nad Labem pitnou vodou. Jako jediný totiž v Česku vede ve 
výšce dvaceti metrů nad řekou. Více zde.

Severočeská voda navyšuje investice a opravy
V roce 2022 se investice do vodárenské infrastruktury v Ústeckém a Libe-
reckém kraji vyšplhají na 1,89 miliardy korun. Zhruba 1,52 miliardy před-
stavují náklady na strategické investice a obnovu majetku Severočeské 
vodárenské společnosti, dalších téměř 377 milionů vynaloží Severočeské 
vodovody a kanalizace na opravy. Více zde.

Praha do vodárenství investuje 2,85 miliardy
Metropole letos plánuje prostřednictvím své Pražské vodohospodářské 
společnosti (PVS) investovat do infrastruktury zhruba 2,85 miliardy korun. 
Informace vyplývá z ročního plánu, který schválili městští radní. Více zde.

Plzeňská čistírna oslavila jubileum
Čistírna odpadních vod II na Jateční oslavila na konci března pětadvacet 
let provozu. Slavnostní akce se zúčastnili jak současní, tak bývalí zaměst-
nanci, včetně těch, kteří ji v 80. letech minulého století začali budovat. 
Více zde.

Modernizace Úpravny vody Orlice v Hradci Králové
Další modernizace úpravny vody na Orlici v Hradci Králové posílila její 
kapacitu. Rozšíření probíhá od podzimu 2020. Město uvedlo, že vodárny 
myslí na zajištění dostatku pitné vody například v období sucha či od-
stávky jiných úpraven ve Vodárenské soustavě východní Čechy (VSVČ). 
Více zde.

SmVaK Ostrava zahájily jarní kolo sdílených vývozů žump
Po úspěšných akcích v uplynulých obdobích odstartovalo 19. dubna na 
Frýdecko-Místecku další kolo koordinovaných vývozů žump a  septiků 
z  domácností, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci a  čistírnu 
odpadních vod. Více zde.

Rozšíření skupinového vodovodu na Šlapanicku
Po více než dvou letech práce byla dokončena II. etapa projektu Šlapa-

nicko – posílení skupinového vodovodu. Patnáct členských obcí Svazku 
obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko bude mít jednak kvalitnější 
pitnou vodu, ale také bude zamezeno problémům se spolehlivostí zá-
sobování. Informovala o tom mluvčí Šlapanic Anna Mrázová. Více zde.

Jeden a půl miliardy na propojování vodárenských soustav
Roční dotace 1-1,5 miliardy korun plánuje ministerstvo zemědělství 
alokovat na posilování a propojování vodárenských soustav. Uvedlo to 
v dubnovém vydání elektronického bulletinu Zprávy z ministerstva ze-
mědělství. Více zde.

Poslední část protipovodňové ochrany Olomouce
Protipovodňová opatření nedaleko centra města jsou před dokončením, 
další úpravy jsou v plánu v okrajových částech. Povodí Moravy ve spo-
lupráci s městem dokončuje druhou etapu a brzy má začít stavba první 
části čtvrté etapy v Nových Sadech nedaleko čistírny odpadních vod. 
Více zde.

NKÚ prověřil podporu rekreační plavby
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil plavby v  letech 2014 až 2021 
u 13 projektů v hodnotě přes 5,1 miliardy. Z kontroly vyplynulo, že mi-
nisterstvo dopravy nemělo účinný systém řízení investic a schvalovalo 
nedostatečně připravené projekty, což se podepisovalo na výsledných 
nákladech. Více zde. 

Zámek Červená Lhota zůstává bez vody
Rybník, který zámek obklopuje, je již třetím rokem bez vody a ani letos se 
na tom nic nezmění. Na vině je totiž špatný stav historické hráze z polovi-
ny 16. století, voda prosakuje také skrz dno. Více zde.

KOMENTÁŘE
Funkční vodní cesta pomůže zbavit se závislosti na Rusku
Deník Zdopravy.cz dává prostor názorům odborníků z různých doprav-
ních oborů. Podle jednatele a spolumajitele nákladního rejdařství EVD 
– Sped. Lukáše Hradského válka na Ukrajině zdůraznila potřebu rychle 
dobudovat Labskou vodní cestu. Vodarenstvi.cz publikovalo text v kom-
pletním znění. Více zde.

Na rybí přechody na řekách v ČR chybí peníze
Stovky rybích přechodů umožňují pstruhům, parmám či jeseterům pře-
konat migrační bariéry v českých a  moravských řekách. Na plánované 
stavby ale nejsou finance. Tématem se zabýval Deník. Více zde.

Síbrt k cenám vody
Inflace v Česku v březnu zrychlila meziroční růst na 12,7 % z únorových 
11,1 %. Je nejvyšší od května 1998, kdy dosáhla 13 procent. Nejvíce zdra-
žily pohonné hmoty, které byly v březnu o polovinu dražší než před ro-
kem, za teplo a  teplou vodu si lidé museli připlatit 13,9 %. Vyplývá to 
z údajů Českého statistického úřadu. Více zde.

Daňhelka pro ČRo: Dost vody v ČR je mýtus
Jak vytvořit spolehlivý systém sezónních predikcí počasí? Jaké mýty nej-
častěji kolují veřejností ohledně počasí a vody? Jaké mohou být dopady 
války na Ukrajině na životní prostředí? Na to odpovídal v pořadu Jak to 
vidí… hydrolog Jan Daňhelka. V rozhovoru s moderátorkou Zitou Sen-
kovou zazní, jaké letos bude léto, případně to, co je indikátorem zdravé 
vody. Více zde.

Nekula k miliardovým investicím do vodárenství
Ministerstvo zemědělství loni podpořilo boj proti suchu investicemi 
za 13,9 miliardy korun. Například na rozvoj vodovodů a kanalizací šlo 
1,6 miliardy, pro letošek se předpokládá, že to bude 1,75 miliardy ko-
run. Více zde.

VZDĚLÁVÁNÍ 
Vychází Putování za vodou
V půlce května vyjde z tiskárny unikátní průvodce za vodními dobrodruž-
stvími v ČR. Ti, kdo si dvousetstránkovou publikaci pořídí, získají krásnou 
knihu v pevné vazbě vybavenou bohatým obrazovým materiálem a také 
itinerářem jednotlivých tras prostřednictvím QR kódů. Objednávat je 
možné na putovanizavodou@seznam.cz 

Vodárna Plzeň: Den otevřených dveří přilákal 1200 lidí
Stovky lidí, zejména rodin s dětmi, přišly 19. března 2022 na Den otevře-
ných dveří do areálu v Malostranské ulici a do provozu čistírny odpad-

ních vod v Jateční ulici. Podle vodárenské společnosti na ně čekal zábav-
ný program a také maskot, vydří kluk Bonifác. Více zde.

Památník evropského rozvodí u Bělotína
U silnice, která vede z Bělotína do Hranic v Olomouckém kraji, stojí už pa-
desát let Památník evropského rozvodí. Netradiční dominanta Moravské 
brány umocňuje podivuhodnost lokality, kde se rozcházejí vody směrem 
na jih a na sever. Monumentální betonová plastika označuje místo pře-
dělu rozvodí dvou moří - Černého a Baltského. Více zde.

E-learningový vzdělávací portál eSOVAK
SOVAK ČR nabízí moderní způsob vzdělávání přes portál eSOVAK. Bližší 
informace zde. V případě zájmu a dotazů kontaktujte Veroniku Doudo-
vou (doudova@sovak.cz) nebo Barboru Škarkovou (skarkova@sovak.cz). 
Celkem je v nabídce 39 e-kurzů, povinných školení, instruktážních videí 
a příkladů dobré praxe. Více zde. 

SOVAK ČR
Kybernetické hrozby ve vodním hospodářství
S  ohledem na nové povinnosti uspořádal SOVAK ČR v  září 2021 první 
webinář ke kybernetické bezpečnosti, druhý následoval v únoru 2022. 
Téma je velmi důležité a aktuální, zdůrazňuje sdružení. Více zde.

Konference Pitná voda 2022
Konference Pitná voda 2022 s podtitulem Pitná voda z údolních nádrží 
je tradiční odborná akce, jejíchž předchozích patnáct ročníků pořádala 
společnost W&ET Team, České Budějovice. Více zde.

Vodohospodářská stavba roku 2021
SOVAK ČR přinesl informace o  soutěži Vodohospodářská stavba roku 
2021 a popis oceněných a přihlášených projektů. Mediálním partnerem 
je časopis Sovak. Více zde.

Pozvánka na VODA FÓRUM 2022
SOVAK ČR zve na 2. ročník odborné vodohospodářské konference VODA 
FÓRUM, který proběhne 31. 5.–1. 6. 2022 v Hotelu Zámek Valeč u Hro-
tovic. Akce je zaměřena na představení technických či technologických 
novinek a zajímavých produktů z  oboru vodovodů a kanalizací, napří-
klad z oblasti úpraven vody, včetně jejich intenzifikace, řešení úniků vody 
nebo digitalizace ve vodárenství. Více zde.

Vyšlo dubnové číslo časopisu Sovak
Na titulní straně je zachyceno řídicí středisko, které v  projektu Hubgrade 
security vybudovala společnost Moravská vodárenská. Markéta Bártová 
v  úvodním článku popisuje koncept zvoleného řešení, které zahrnuje 
řadu opatření přímo ve vodárenských objektech. Více zde.

ZE SVĚTA
Španělské bary musí nabízet kohoutkovou vodu zdarma
Restaurace a bary ve Španělsku musí nově dát zákazníkovi zdarma v ka-
rafě kohoutkovou vodu, když o to požádá. Jak uvedl portál ekolist.cz, vy-
plývá to ze zákona o odpadech, který vstoupil v platnost. Jeho cílem je 
mimo jiné snížit spotřebu jednorázových plastů. Více zde.

Česká úpravna dešťovky slouží v Indonésii
Podpora z prostředků programu B2B ve výši bezmála dvou milionů korun 
a výsledek k nezaplacení. Tak by se dal označit projekt úpravny dešťové 
vody na ostrově Bali, který zrealizovala česká firma Khaanzaa. Více zde.

Ukrajinská příroda se bude z války dostávat desítky let
Válka na Ukrajině přinesla nejen obrovské lidské utrpení. Kvůli ruské 
agresi trpí také ukrajinská příroda. Následky pro životní prostředí budou 
lidé na Ukrajině řešit ještě mnoho let po válce. Více zde.

Přes dvě miliardy lidí bez bezpečné pitné vody
Pro Evropany či obyvatele Severní Ameriky je čistá pitná voda většinou 
samozřejmostí. Celosvětově ale za rok zemře více než 1,2 milionu lidí 
kvůli tomu, že ke zdroji nezávadné vody nemají přístup. 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
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