
VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
jaro v květnu vypuklo na plné obrátky a lákalo k výletům. Třeba do příro-
dy k vodě. Jaro bylo letos ale také suché a po nepříliš bohaté sněhové na-
dílce v zimě se začínají objevovat problémy s nedostatečnou kapacitou 
lokálních zdrojů především v menších obcích. Nepřišel dostatek dešťů, 
který je po zimě doplnil. I tato skutečnost ukazuje na význam regionál-
ních a nadregionálních vodovodních systémů, na nezbytnost je obno-
vovat a udržovat v odpovídajícím stavu, případně dokonce propojovat 
a rozšiřovat.

Ostatně také to bylo jedním z důležitých témat, která se v květnu probí-
rala na konferencích. Těch se konalo několik, ukazuje se, že lidem z obo-
ru možnost osobního setkání během dvou let koronavirové pandemie 
chyběla a snažili se to v květnu během akcí v Praze, Valči nebo Táboře 
napravit.

Přejeme Vám pěkné finále jara, krásný začátek léta a chcete-li vyrazit do 
přírody k zajímavým místům spojeným s vodou, pořiďte si k tomu třeba 
unikátního knižního průvodce Putování za vodou, kterého je možné 
objednat na putovanizavodou@seznam.cz

 Redakce vodarenstvi.cz

  AKTUALITY 

Komplexní sanace vodojemů na Karvinsku
Vodojemy v Havířově-Životicích a Karviné-Ráji, které jsou zásadní pro zá-
sobování Havířova a Karviné pitnou vodou ze systému Ostravského ob-
lastního vodovodu vlastněného a provozovaného v Moravskoslezském 
kraji společností SmVaK Ostrava, procházejí komplexní sanací staveb-
ních i technologických částí za 60 milionů. Více zde. 

Konference Financování vodárenské infrastruktury 
3. května se po dvouleté odmlce, kterou způsobila pandemie koronaviru, 
konala konference Financování vodárenské infrastruktury. Tu moderoval 
předseda představenstva VaK Havlíčkův Brod Pavel Policar. Neskrýval 
radost, že se může vodárenská obec opět setkat osobně. Konference 
přinesla odpovědi na otázky související s provozem a financováním vo-
dohospodářské infrastruktury. Příspěvky najdete zde. 

SMV: Změna fungování vodárenství na Zlínsku
Moravská vodárenská informovala o aktuálních změnách v provozování vo-
dárenské infrastruktury ve městech a obcích na Zlínsku. Valná hromada Vodo-
vodů a kanalizací Zlín schválila 25. dubna 2022 většinou 92,08 % přítomných 
akcionářů změnu, jejíž cílem bylo nalezení vhodného provozního modelu pro 
budoucnost a zároveň ukončení letitých soudních sporů. Více zde.

Východní Čechy: Významná investice do infrastruktury
Vodovody a kanalizace Hradec Králové (VaK HK) zahájily obnovu přívod-
ního řadu z úpravny vody na Orlici do novohradeckých vodojemů a také 
investici do zvýšení kapacity vodojemu v Bohuslavicích. Více zde.

Ztráty vody meziročně poklesly o 0,2 %
Ztráty vody v síti loni dosáhly hodnoty 14,9 %. Obyvatelé v České repub-
lice denně spotřebovali v průměru 93,2 litru vody, což bylo o 2,1 litru více 

než v předchozím roce. Vodou z veřejných vodovodů nebyla zásobena 
čtyři procenta obyvatel země. Více zde.

ŘVC chystá ve Veselí nad Moravou nový kanál
Podnik se rozhodl rozšířit zážitky posádek lodí na Baťově kanálu ve Veselí 
nad Moravou o okružní plavbu. Novým 350 metrů dlouhým průplavem 
propojí řeku s Baťovým kanálem, čímž vznikne zhruba devítikilometrový 
lodní okruh. Více zde. 

MPO podpoří úsporu vody v průmyslu
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo z evropského Nástroje pro 
oživení a odolnost výzvu na podporu úspory vody v průmyslu. Uvedlo, 
že prostředky z Národního plánu obnovy (NPO) v celkové výši jedné mi-
liardy korun jsou určeny pro podnikatelské subjekty bez ohledu na veli-
kost. Více zde.

OVAK: 400 milionů do infrastruktury
Investice společnosti provozující městskou vodárenskou infrastrukturu 
v Ostravě se netýkají jen obnovy majetku, OVAK patří dlouhodobě mezi 
lídry v  testování a  využívání moderních vodárenských a  kanalizačních 
technologií. Více zde.

Středočeský kraj podporuje propojení vodárenských soustav
Cíl je jasný, zajistit obyvatelům dostatek pitné vody. V souladu s tím krajská 
rada na svém posledním zasedání odsouhlasila návrh na vydání 7. aktuali-
zace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Více zde.

Hutira: unikátní zařízení k úpravě vody pro Ukrajinu
Tuzemská technologie umožňuje filtrovat říční vodu a  přeměnit ji na 
pitnou. Díky výkonu 1,5 metru kubického za hodinu zásobuje úpravna 
v Kyjevě až 7 000 lidí. Společnost z Brna je jediným subjektem, který se 
rozhodl pro dodávku podobné technologie na válkou zasaženou Ukraji-
nu. Zájem o šest úpraven vody již projevil Červený kříž, UNICEF poptává 
dokonce 50 kusů. Více zde.

Významný zdroj pitné vody pro Jihlavu
Jihlava oznámila záměr připojení Želivky do svého systému pro dodávky 
pitné vody. Stavba zhruba desetikilometrového vodovodu ze Štok do Jih-
lavy přinese pro město a okolí další zdroj vody. Stávající hlavní zdroj, Hube-
nov, totiž není v případě přetrvávajícího sucha a v budoucnosti pro zvyšu-
jící se počet obyvatel schopen zajistit potřebnou kapacitu vody.Více zde.

Ministři se zajímali o vodohospodářské projekty na Moravě
Obec Ústí, kde začala revitalizace dalšího úseku Bečvy, a  místa po 
kůrovcové kalamitě v  revíru Olšovec Lesní správy Vítkov, navštívili mi-
nistr zemědělství Zdeněk Nekula a ministryně životního prostředí Anna 
Hubáčková. Věnovali se dalšímu postupu ve věci vodního díla Skalička 
a prohlédli si zrekonstruovaný jez Hranice, který výrazně zlepšil ochranu 
města před povodněmi a migraci vodních živočichů v Bečvě. Více zde.

VAS podpořila boskovickou nemocnici
V  druhé polovině května předali zástupci Vodárenské akciové společ-
nosti, divize Boskovice, za účasti starosty Jaroslava Dohnálka finanční dar 

150 000 korun pro transfuzní oddělení a rehabilitaci Nemocnice Bosko-
vice. Více zde.

Povodí Labe přerušilo výstavbu poldru Kutřín
Podnik v  druhé polovině května informoval o  tom, že kvůli nepředví-
datelným komplikacím ukončuje smlouvu na výstavbu poldru Kutřín 
se současným zhotovitelem a  po aktualizaci projektové dokumentace 
bude hledat nového. Více zde.

150 milionů na revitalizaci Bečvy
Revitalizace řeky u obce Ústí byla zahájena 20. května 2022. Povodí Mo-
ravy obnoví původní koryto a  vytvoří tůň na místě zaniklého rybníka 
Otrž. Práce navazují na v dubnu 2022 dokončenou revitalizaci úseku řeky 
u Černotína a Skaličky. Více zde.

VODNÉ A STOČNÉ
Vodné meziročně vzrostlo
Výše vodného v  České republice vzrostla ze 41,40 koruny za kubík na 
43,80 koruny, v průměru se jedná o nárůst o 2,40 koruny za metr krychlo-
vý. Průměrná výše stočného dosáhla 38,50 koruny. Více zde.

VS Chrudim přistupuje k úpravě ceny vody
Vodárenská společnost Chrudim oznámila, že je nucena přistoupit 
k  úpravě vodného a  stočného, a  to výhradně z  důvodu navýšení cen 
elektrické energie a plynu. Více zde.

KOMENTÁŘE
Vícha: Vozit plyn po Odře? Nesmysl
Bez servítků komentuje snahy o splavnění Odry u Bohumína jeho staros-
ta Petr Vícha. „Nikdo to tady nechce. A v chráněném území ani budovat 
nelze. Výrokům některých politiků se musím smát,“ říká politik. Podle něj 
je nejlogičtějším řešením vybudovat přístav na polském území a zboží 
vozit dále kamiony nebo po železnici. Vícha poskytl rozhovor Deníku, 
který v plném znění najdete zde.

PVK: Zkontrolujte si vodu ve studni
Pražské vodovody a  kanalizace doporučují minimálně jednou ročně 
zkontrolovat vodu ze studní, které nepodléhají pravidelné kontrole. Spo-
lečnost majitelům nabízí zvýhodněné rozbory základních chemických 
a mikrobiologických parametrů za tisíc korun včetně DPH. Více zde.

Komunikace ve vodárenství: Stručně, jasně a efektivně
SOVAK ČR uspořádal v druhé polovině dubna v Praze seminář Komuni-
kace obsahově komplikovaných a krizových témat v médiích a na sociál-
ních sítí. Během akce vystoupili poradce v oblasti komunikace a provozo-
vatel portálu iVodárenství Pavel Hájek, manažer vnějších vztahů a mluvčí 
SmVaK Ostrava Marek Síbrt a  zemědělský analytik a  vydavatel portálu 
Naše voda Petr Havel.Více zde, zde a zde.

Nekula k synergii práce ministerstev 
Oběma resortům se podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly daří spo-
lečné kroky v  boji proti suchu, ať už to je navázání na činnost komise 
Voda-Sucho, příprava koncepčních materiálů, jako je metodika k renatu-
racím vodních toků, nebo práce na Národním plánu na zvládání sucha.
Více zde.

SOVAK ČR
SOVAK ČR k mikropolutantům
Do životního prostředí, tedy i do povrchových a podzemních vod, může 
vstupovat celá řada látek, které mají vliv na kvalitu vody. Jednu z těchto 
skupin pak tvoří takzvané mikropolutanty. Sdružení publikovalo k téma-
tice text, který najdete zde.

SOVAK ČR v českém vodárenství
K hlavní agendě SOVAK ČR patří aktivní zapojení v přípravě cenového 
výměru a  kontrola funkčnosti nového nastavení před jeho vydáním, 
zprostředkování informací pro členy sdružení o  průběhu příprav a  po 
vydání výměru nebo semináře ve spolupráci SOVAK ČR, ministerstva fi-
nancí a ministerstva zemědělství, aby se členové seznámili v předstihu 
s novými povinnostmi. Více zde.

Publikace SZÚ a SOVAK ČR Nevšední výprava
Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se 
zabývá problematikou vodovodů a kanalizací. Subjekty působící ve vo-
dárenství si jistě vyberou z témat, která jsou v nich obsažena. V současné 
době SOVAK ČR nabízí 10 publikací a 1 DVD. Více zde.

Nové vydání časopisu Sovak
Titulní strana je věnována 150 letům zásobování Brna vodou. Brněnské 
vodárny a kanalizace letos slaví hned několik významných výročí. Historii 
brněnských vodovodů s důrazem na významná data shrnula Renata Her-
manová v článku 2022 – rok oslav brněnských vodáren. Více zde.

VZDĚLÁVÁNÍ 

Káranský vodovodník se vrátil v plné formě
Zhruba 300 cyklistů a turistů se v sobotu 14. května v obci Káraný sešlo 
na Káranském vodovodníku. Již tradiční akci, která si stejně jako řada dal-
ších musela dát pauzu kvůli covidu, zorganizovaly pro sportovce z řad 
zaměstnanců a veřejnosti Pražské vodovody a kanalizace. Více zde.

Nádrž Švihov na Želivce slaví padesát let
Přehrada a úpravna vody na Švihově začala dodávat vodu před půlsto-
letím. Stále jde o největší nádrž jak v Česku, tak ve střední Evropě. Vodou 
zásobuje víc než 1,5 milionu obyvatel. Více zde.

ZE SVĚTA
Voda v berlínských bazénech bude chladnější
S nadcházejícím létem se v Berlíně otevřou venkovní bazény a koupališ-
tě. Návštěvníci se musí připravit na chladnější vodu – a to až o dva stupně 
Celsia. Provozovatel veřejných bazénů, společnost BerlinerBäderbetrie-
be (BBB), chce snížit závislost Německa na dodávkách ruského plynu.
Více zde.

Vodohospodáři propojili mrtvá ramena Váhu
Slovenští vodohospodáři ke kroku přistoupili na základě rozhodnutí mi-
nisterstva životního prostředí, které souvisí s výstavbou dálnice D4 Brati-
slava, Jarovce – Ivanka. Více zde.

Stovky přehrad v USA v nebezpečném stavu
V nevyhovujícím stavu je přes 2 200 amerických přehrad a nádrží. Je to 
důsledek zanedbané údržby a dlouho odkládaných oprav. Loni schvá-
lený infrastrukturní balíček ve výši jednoho bilionu dolarů vyčleňuje na 
nutné opravy tři miliardy. Odhadované minimální náklady na zajištění 
bezpečnosti amerických vodních děl jsou přitom nejméně pětadvacet-
krát vyšší. Tématem se zabývala Česká televize, Více zde.

Aktuálně.cz: Pyrotechnici před létem čistí jezera u Kyjeva
Ves Horenka leží nedaleko Kyjeva a během ruského útoku na hlavní měs-
to v počátečních fázích invaze se stala dějištěm bojů a ostřelování. Ty se 
podle ukrajinských úřadů nevyhnuly ani tamnímu jezeru, kam rádi jezdí 
odpočívat místní obyvatelé. Zůstala v něm nevybuchlá munice, kterou je 
nyní třeba odstranit, než přijde léto a lidé se budou chtít koupat. 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
K Neratovu a Divoké Orlici
Jaro nás vylákalo do Orlických hor. Navštívili jsme Neratov a kro-
mě úžasně opravovaného kostela a aktivit místního Sdružení 
Neratov, které pomáhá s integrací handicapovaným lidem, jsme 
věnovali čas výletu k Divoké Orlici a krásné lokalitě Neratovských 
luk. Více zde.

K Vajgaru a Nežárce
Byli jsme v Jindřichově Hradci. Život ve městě vždy ve velké míře 
dotvářela voda. Ať již jde o řeku Nežárku, nad níž byl vybudován 
komplex místního historického osídleni, nebo rozlehlý rybník Vajgar. 
Více zde.

Dačicko a Česká Kanada
Jarní příroda probouzejí se k životu je skvělým důvodem pro pro-
cházku podél Moravské Dyje z Dačic až na rakouské hranice. Vyrazili 
jsme také k systému rybníků nad renesanční perlou našeho jihu – 
Slavonice. Administrativně jsme byli v Jihočeském kraji, geograficky 
na západě Moravy. Více zde a zde.
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