
VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
zdá se, že po několika letech, kdy bylo toto téma stranou zájmu, se 
stává opět důležitou problematikou cenotvorba ve vodárenství. Je to 
logické. Minulý rok se řešily dominantně ceny elektřiny a plynu, aktu-
álně přišlo na řadu vodné a stočné. Také v důsledku toho, že vodáren-
ské společnosti musely v  době bezprecedentní inflace a  rostoucích 
nákladů prakticky u všech položek zdražovat ve valné většině případů 
výrazněji než v uplynulých letech. 

Navíc si přiznejme otevřeně, že tam, kde k nárůstu cen nedošlo, byla 
tato skutečnost motivována spíše politickými důvody než reálnými 
ekonomickými faktory. Nárůst cen například ve stavebnictví je neod-
diskutovatelným faktem, stejně jako u materiálů, zařízení a technolo-
gií nebo v personální oblasti. Logicky ten, kdo nepromítnul rostoucí 
náklady do cen, bude muset buď méně investovat do budoucnosti, 
nebo tyto náklady financovat z jiných zdrojů. Ani jeden z těchto přístu-
pů není příliš odpovědný.

Děkujeme, že nás čtete! V případě tipu na zajímavé téma nás neváhej-
te kontaktovat. Rádi se mu budeme věnovat! 

 Redakce vodarenstvi.cz

AKTUÁLNĚ 

300 milionů do jindřichohradecké čistírny
Město chce v roce 2023 investovat zejména do modernizace čistírny 
odpadních vod, oprav silnic i řešení rozhledny. Podle starosty Michala 
Kozára by čistírna měla vyjít na zhruba 300 milionů korun a samosprá-
va by na ni ráda získala dotaci. Více zde.

SmVaK Ostrava: 300 tisíc pro neziskovky
Společnost po osmé podpoří zaměstnance aktivní v neziskové sféře. 
V programu Plaveme v tom spolu! rozdělí 300 000 korun. V uplynulých 
letech podpořila 130 projektů. Vodárenská společnost tím potvrzuje, 
že si váží zaměstnanců, kteří se ve volném čase a obvykle bez nároku 
na odměnu věnují obecně prospěšným aktivitám. Více zde.

Fotovoltaická elektrárna v čistírně v Boru
Na konci roku 2022 instalovala Vodakva nový fotovoltaický systém 
s kapacitou 9,9 kWp v areálu čistírny odpadních vod v Boru u Tacho-
va. Řízení hospodaření s energiemi a optimalizace spotřeby je pro Vo-
dakvu dlouholetou prioritou. Více zde.

10 milionů pro artéskou vodu v Brně
Brno letos na ekologické dotační programy, nové parky a využití ar-
téských vod vyčlenilo přes 60 milionů korun. Z toho 10 milionů aloko-
valo na využití artéských vod za účelem nouzového zásobování oby-
vatel pitnou vodou pro případ krize. Více zde.

Mezinárodní ocenění pro VAS
Vodárenská akciová společnost získala Národní cenu kvality České re-
publiky 2022 v nejvyšším programu Excelence. Cenu jí udělilo minis-
terstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky. Více zde.

Skončila výstavba vodojemu Horská
V Liberci dokončili výstavbu vodojemu Horská. Součástí je přivaděč, 
který zajistí dostatek vody pro místní část Ruprechtice. Stavba vyšla na 
80 milionů. Více zde.

Povodí Labe k přípravám suché nádrže Mělčany
Nádrž má být zásadním prvkem protipovodňové ochrany pro obce 
ležící podél Dědiny (Zlatého potoka) pod ní, zejména Mělčany, Dob-
rušku a Pulice. Kladný vliv se projeví rovněž dále po proudu v Českém 
Meziříčí a Třebechovicích pod Orebem. Více zde.

Praha: méně havárií ve vodovodní síti
Pražské vodovody a kanalizace uvedly, že ve vodovodní síti bylo loni 
odstraněno 3 874 havárií. Je to o 257 méně než v roce 2021. Vzrostl 
počet havárií u kanalizační sítě z 2 805 na 3 544. „Průměrná doba pře-
rušení dodávky jednou havárií poklesla na 10 hodin a 27 minut,“ řekl 
mluvčí Tomáš Mrázek. Více zde.

Milník v Brně: instalace SMART vodoměru s číslem 20 000
Brněnské vodárny a  kanalizace nainstalovaly 20 000 chytrých vodo-
měrů, které jim umožňují několikrát denně zaznamenat a  přenést 
informace o spotřebě vody, z čehož je možné detekovat úniky při po-
ruchách u vnitřních rozvodů u zákazníků. Více zde.

Dlouhé stráně loni navštívilo 85 000 lidí
Elektrárny Skupiny ČEZ navštívilo loni rekordních 247 250 lidí, a to re-
álně i virtuálně. Z celkových návštěv tvořilo 211 957 „fyzické“ prohlídky 
infocenter a elektráren, a to přesto, že byly kvůli covidu pro veřejnost 
zkraje roku dva měsíce uzavřené. Více zde.

JVS proinvestuje 290 milionů
Více než 290 milionů chce letos vložit do investic a oprav vodohospo-
dářského majetku Jihočeský vodárenský svaz (JVS). Z toho na investice 
připadá 237 milionů a na opravy přes 53 milionů korun. Jedná se o re-
kordní částku. Více zde.

Investice SVS přesáhnou dvě miliardy
Severočeská vodárenská společnost oznámila, že letos proinvestuje 
dvě miliardy. Pokračují velké investiční akce, jako jsou rekonstrukce 
úpravny vody v Brníkově na Litoměřicku nebo přivaděčů Libíč–Roveň 
v Libereckém kraji a Roudnice n. L. – Hostěraz v Ústeckém kraji. Devět 
vodojemů zase čeká modernizace za 45 milionů. V 50 městech a ob-
cích bude firma rekonstruovat vodovodní síť. Na modernizaci kanali-
zační sítě je alokováno půl miliardy. Více zde.

Pokračují opravy Baťova kanálu
Podnik letos provádí opravy opevnění dalšího úseku Baťova kanálu. 
Jako správce kanálu pokračuje v opravách mezi Valchou a jezem Su-
doměřice. Práce budou trvat do listopadu a  nevyžádají si omezení 
plavby. Více zde.

KOMENTÁŘE
SmVaK Ostrava bilancují a hovoří o dalších plánech
Společnost v  současnosti dokončuje investice a  opravy z  roku 2022 
a předpokládá, že se jí podaří splnit stanovený investiční plán. V roce 
2023 plánuje proinvestovat téměř miliardu korun. 185 milionů si na-
příklad vyžádá investice do páteřního výrobního a distribučního sys-
tému pro dodávky pitné vody v  regionu – Ostravského oblastního 
vodovodu. Více zde.

Vodárna Plzeň hodnotí nejvýznamnější investice
V roce 2023 bude společnost investovat do obnovy infrastruktury 379 
milionů. Dalších 101 milionů korun půjde do havarijních a jiných oprav 
a  další stovky miliony korun vloží do investic, například do rozšíření 
vodárenských sítí. Více zde.

VaK Břeclav: 215 milionů na investice, 70 mil. do oprav 
Břeclavští vodohospodáři pro rok 2022 alokovali 200 milionů na inves-
tice a 75 milionů na opravy, které beze zbytku využili. U investic navíc 
díky podpoře SFŽP ČR přidali další prostředky. S podobným objemem 
investic bude společnost hospodařit také letos. Redakce hovořila s ře-
ditelem Milanem Vojtou. Více zde.

Povodí Odry pro vodarenstvi.cz: úspěšný investiční 
rok 2022 a příprava nových projektů
Vodarenstvi.cz pokračuje v  anketě a  dále oslovilo podniky povodí. 
Redakce se zajímala o to, kolik finančních prostředků proinvestovaly 
v roce 2022, v jakých projektech budou pokračovat letos, kolik na ně 
alokují prostředků, nebo jestli realizují opatření v  oblasti nakládání 
s energiemi. Rok 2022 byl pro Povodí Odry úspěšný jak v oblasti in-
vestic, tak oprav. Podnik proinvestoval více než 200 milionů. Více zde.

PRO ŠKOLY
Adapterra Awards 2022 oceňovala
Pořadatelé z Nadace Partnerství a  Integra Consulting vyhlásili vítěze 
soutěže Adapterra Awards, která prezentuje a oceňuje nejlepší projek-
ty v oblasti adaptačních opatření na změnu klimatu. Soutěž se konala 
již počtvrté pod záštitou ministerstva životního prostředí. Více zde.

Voda ve městě: Hospodaření s dešťovkou 
Urbanistka Martina Sýkorová a environmentální ekonom Jan Machač, 
hlavní autoři metodiky, sepsali dokument s  názvem Voda ve městě. 
První tištěné vydání bylo okamžitě pryč. Více zde.

SOVAK ČR 
20. ročník konference Provoz vodovodů a kanalizací 
20. ročník konference Provoz vodovodů a kanalizací 2022 uspořádalo 
Sdružení vodovodů a kanalizací ČR  2.–3. listopadu 2022 v prostorách 
TOP Hotelu Praha. Nad akcí převzal záštitu ministr zemědělství Zdeněk 
Nekula a ministerstvo životního prostředí. Celkem se konference zú-
častnilo 503 osob. Více zde.

Kybernetická bezpečnost ve vodárenství
SOVAK ČR připravuje seminář na téma kybernetické bezpečnosti ve 
vodárenství v kontextu směrnice NIS2, který proběhne 23. února v Pra-
ze. Duchem semináře je představení nových povinností a doporučení 
pro jejich adopci u vodárenských společností praktickou formou, ni-
koli strašení o formálních dopadech nové směrnice NIS2 a doporučení 
formalizovaných opatření. Více zde.

Nové vydání časopisu Sovak
V úvodním rozhovoru Největší radost mám z toho, že se nám daří adap-
tovat na nové výzvy se Vilém Žák, člen představenstva a ředitel SOVAK 
ČR, zamýšlí nad uplynulým rokem. Z úspěchů za toto období vyzdvi-
huje především zastropování cen energií pro obor nebo změnu kalové 
vyhlášky týkající se hygienizace čistírenských kalů. Více zde.

VZDĚLÁVÁNÍ 
BVK podporují akci Sbírka školních potřeb
Ještě před Vánoci se Brněnské vodárny a kanalizace zapojily do sbírky 
Andělský strom, nyní podporují akci s názvem Sbírka školních potřeb. 
Pera, kružítka, ořezávátka, nůžky, pravítka, lepidla, fixy, ale také školní 
batohy, láhve na pití či desky na učebnice – jakékoli školní pomůcky, 
které jsou potřeba pro běžný školní provoz, sbírá od 2. ledna Magistrát 
města Brna. Více zde.

Hledej pramen vody 2023 
Ostravské vodárny a kanalizace spustily registraci do dalšího ročníku 
projektu Hledej pramen vody, který je určen žákům 4. a 5. tříd základ-
ních škol v Ostravě. Vodaři jim chtějí zábavnou formou přiblížit význam 
vody. Nejúspěšnější tři třídy se mohou těšit na odměnu 35 000 korun. 
Hra je přizpůsobena možnostem a potřebám škol. Více zde.

Nextdrop digitalizuje vodu v ZOO Plzeň
Zoologická a botanická zahrada města Plzeň dělá další krok směrem 
k udržitelnosti díky partnerství s plzeňským startupem nextdrop. Po 
úspěšném testování systému pro správu dešťové vody je nyní v plánu 
jeho širší nasazení v ZOO Plzeň. Více zde.

ZE SVĚTA
Japonsko chce vypustit kontaminovanou vodu  
z Fukušimy
Japonsko bude pokračovat v  plánu vypustit do moře radioaktivní 
vodu použitou při ochlazování zničených reaktorů elektrárny ve Fuku-
šimě. Oznámila to vláda po jednání s provozovatelem elektrárny. Ten 
chce začít vypouštět kontaminovanou vodu v první polovině tohoto 
roku a tvrdí, že postup je bezpečný. Plány přesto dál vzbuzují odpor 
místních rybářů a  okolních zemí. Upozornil na to portál irozhlas.cz. 
Celý článek najdete zde.

Na Slovensku zdraží voda průměrně o 2,50 € měsíčně
Největší vliv na zvýšení vodného a stočného mají náklady na elektřinu 
na čerpání a čištění vod ve vodárenských sítích. Ceny také ovlivnil růst 
cen vstupů nebo chemikálií. 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
Děčín: Perla na Labi
Zavzpomínali jsme na výlet do nádherného města, jehož charak-
ter zásadním způsobem určuje řeka Labe, která poblíž místního 
zámku přijímá vody Ploučnice. Výlet byl o to zajímavější, že nás 
přijala místní pobočka Státní plavební správy, v  přístavu kotvil 
unikátní remorkér Beskydy a z vyhlídky Pastýřka jsme měli krás-
ný výhled na celé údolí. Medvěd nás přivítal, jen mravenečník se 
v ZOO schoval před větrem do tepla. Více zde. 
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