
VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
zima se pomalu chýlí ke konci a vyhlížíme jaro. Hned s jeho počátkem 
jsou spojeny oslavy Světového dne vody, který byl vyhlášen na 22. břez-
na. Po tříleté pauze způsobené pandemií onemocnění covid-19 otevíra-
jí brány svých provozů vodohospodářské společnosti po celé naší zemi 
pro veřejnost. A je z čeho vybírat.

Mottem letošním oslav je Accelerating change. Vyzývá k  urychlení 
změn při řešení krize v oblasti nakládání s vodními zdroji a zajištění od-
povídajících hygienických podmínek pro obyvatele především v ohro-
žených částech světa. Toho nelze podle organizátorů dosáhnout jinak 
než spoluprací všech zainteresovaných stran na tom, aby změnily způ-
sob, jakým vodu používají a jak odpovědně k její ochraně přispívají. 

Ano, oproti jiným částem světa máme to štěstí, že žijeme v zemi, kde 
bezproblémový přístup ke kvalitní pitné vodě ve zdánlivě neomeze-
ném množství považujeme za samozřejmost. Vodní blahobyt je pro 
nás nedílnou součástí životů a  nijak o  něm nepřemýšlíme. Přesto 
i v naší zemi pozorujeme, že se okolní krajina a klima mění. A to bez 
ohledu na to, čemu tuto změnu přičítáme. Častější jsou delší období 
sucha, oproti tomu stojí častější přívalové deště a povodně. Negativní 
vliv má kůrovcová kalamita a její odstraňování. To vše má pochopitel-
ně dopad také na vodárenský sektor například z hlediska vydatnosti 
a spolehlivosti především lokálních zdrojů vody. Výzvu ke spolupráci 
berme tedy tak, že by všechny zainteresované strany měly pracovat 
na tom, aby krajina i pro další generace fungovala v udržitelném reži-
mu, a to také z hlediska vodního režimu. Úkol to po několika desítkách 
let, kdy jsme ke krajině nepřistupovali právě citlivě a ohleduplně, není 
rozhodně jednoduchý a pozitivní dopady přijatých opatření a řešení 
nemůžeme očekávat přes noc. Nic to nemění na tom, že svou snahu 
nesmíme vzdávat.

Děkujeme, že nás čtěte! Oslavte Světový den vody! 

 Redakce vodarenstvi.cz

AKTUÁLNĚ 

Akcionáři VAK Beroun rozhodovali o zisku
Valná hromada Vodovodů a kanalizací Beroun uzavřela uplynulý hos-
podářský rok. Společnost loni vynaložila jen za elektrickou energii o 20 
milionů korun více, než plánovala, proto byl hospodářský výsledek 
o 11 milionů nižší. Akcionáři v této souvislosti rozhodli vyplatit výrazně 
méně podílů na zisku. Rozdělí se zhruba 17 % zisku, zbývající prostřed-
ky budou využity na obnovu infrastruktury. Více zde.

Lesy ČR: 250 tůní a mokřadů ročně
V  souvislosti se  Dnem mokřadů, který připadá na 2. února, Lesy ČR 
připomněly program Vracíme vodu lesu, díky kterému od roku 2019 

dokončily 500 staveb za 850 milionů korun. Další připravují. Více zde.

Stomilionová investice ve Velkém Meziříčí
Obyvatelé místní části Velkého Meziříčí, Olše nad Oslavou, se mohou 
ještě letos dočkat zahájení stavby kanalizace. Jak uvedlo město, no-
vostavba splaškové kanalizace by nahradila současnou nevyhovující 
a zastaralou kořenovou čistírnu odpadních vod. Více zde.

Povodí Odry prezentovalo investice 
Rok 2023 bude patřit pro Povodí Odry ke stavebně nejnáročnějším. 
Podnik letos proinvestuje 900 milionů, 318 milionů bude hrazeno 
z vnitřních zdrojů, zhruba 556 milionů z dotačních prostředků minis-
terstva zemědělství a ministerstva životního prostředí. Podílet se bude 
také OKD 24 miliony na odstraňování následků hornické činnosti. Po-
vodí Odry také plánuje opravy za necelých 146 milionů financované 
převážně z vlastních zdrojů. Více zde.

Vláda zastavila přípravu kanálu Dunaj-Odra-Labe
Vláda zrušila územní rezervy pro vodní koridor Dunaj-Odra-Labe. Pro-
jekt dlouhodobě prosazoval prezident Miloš Zeman. Více zde.

Předprojektová příprava poldru Skalička 
Povodí Moravy pokračuje v  přípravě protipovodňové ochrany Po-
bečví. V současnosti podnik zahajuje průzkumné a projekční práce na 
vodním díle Skalička, které bude mít podobu bočního suchého poldru 
s manipulovatelným objektem. Více zde.

Aquapark v Kravařích obdržel certifikát za kvalitu
Areál v  Kravařích se může pochlubit značkou kvality Q, kterou udě-
lují ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím agentury Czech-
Tourism a Česká unie cestovního ruchu. Jedná se o  jedinou oficiální 
známku, která se uděluje v cestovním ruchu za klientskou vstřícnost 
a budování kvality služeb. Více zde.

Financování vodárenské infrastruktury 2023
Tradiční setkání vlastníků a  provozovatelů vodovodů a  kanalizací, 
které proběhne 30. března v hotelu Olympik - Artemis v Praze, přináší 
opět příležitost k zajímavé diskusi k provozu a financování vodárenské 
infrastruktury, plánování obnovy a investic, nástrojů udržitelnosti i vy-
užití moderních technologií ve vodárenství. Více zde.

Aš čeká stomilionová rekonstrukce bazénu
Krytý plavecký bazén projde rozsáhlou modernizací za sto milionů, 
město má hotový projekt, o  dotaci bude žádat Národní sportovní 
agenturu. Oprava je nezbytná, bazén z roku 1978 je ve špatném tech-
nickém stavu. Více zde.

OVAK proinvestuje 480 milionů
Ostravské vodárny a kanalizace v roce 2023 proinvestují více než 480 
milionů, prostředky putují na opravy a údržbu infrastruktury a do pro-
vozního majetku. OVAK platí městu roční nájem 285 milionů. Uvedl to 
ředitel společnosti Petr Konečný. Více zde.

Pakt integrity k modernizaci čistírny na Císařském os-
trově
Do Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově je přiváděno 
přibližně 96 % odpadních vod z území hlavního města. Areál ročně vy-
čistí 100 milionů kubíků odpadních vod od 1,4 milionu obyvatel, v bu-
doucnu se očekává nárůst na 1,6 milionu lidí. Rozsáhlá modernizace 
a přestavba čistírny se skládá z několika etap. Po dokončení a uvedení 
do provozu v roce 2028 bude provoz zajišťovat čištění 50 % přivádě-
ných odpadních vod s  parametry vyčištěných odpadních vod, které 
požaduje evropská a národní legislativa. Více zde.

SmVaK Ostrava: téměř miliarda do infrastruktury
Na investice je v letošním roce připraveno 657 milionů a na opravy 318 
milionů, veškeré prostředky pocházejí z vlastních zdrojů SmVaK Ost-
rava. Společnost bude do páteřního systému pro výrobu a distribuci 
pitné vody v regionu - Ostravského oblastního vodovodu - v roce 2023 
investovat 185 milionů korun, do navazující vodovodní sítě a souvise-
jící infrastruktury více než 300 milionů korun, do odvádění a  čištění 
vody odpadní bude alokováno 478 milionů korun. Více zde.

KOMENTÁŘE
Povodí Moravy: 300 milionů na opravy a 650 milionů 
na investice
Rok 2022 byl pro Povodí Moravy úspěšný. Podnik byl velmi aktivní ve 
všech oblastech. Na opravy vynaložil 491 milionů a na investice 913 
milionů. Významnou část financování zajistil prostřednictvím dotač-
ních zdrojů. O nejvýznamnějších projektech hovořila redakce s gene-
rálním ředitelem Václavem Gargulákem. Více zde.

Povodí Labe k investičním plánům v roce 2023
Vodarenstvi.cz pokračovalo v anketě a oslovilo zástupce státních pod-
niků Povodí. Redakce se zajímala o to, kolik finančních prostředků pro-
investovaly v roce 2022, v jakých projektech budou pokračovat letos, 
kolik na ně alokují prostředků, nebo jestli realizují opatření v oblasti 
nakládání s energiemi. Více zde.

Petr Havel: Bez nadnárodních vodárenských firem se 
neobejdeme
Stejně tak jako spekulace o tom, kdo nejvíce vydělává na růstu cen po-
travin, jsou v poslední době zřejmé úvahy o tom, kdo může za výrazné 
zvýšení cen vodného a stočného v roce 2023 v porovnání s předchozím 
rokem, píše v blogu na Aktuálně.cz agrární analytik Petr Havel. Více zde.

VaK Břeclav - specifika komunikace ve vodárenství
V  porovnání s  jinými odvětvími ekonomiky působí vodárenství izo-
lovaně. Součástí komunikace ve vodárenství je vysvětlování citlivých 
témat, jako jsou cenotvorba nebo vlastnická struktura. Zároveň se 
také řada společností snaží aktivně nabízet pozitivní témata, například 
prostřednictvím sociálních sítích. Hovořili jsme s ředitelem Vodovodů 
a kanalizací Břeclav Milanem Vojtou. Více zde.

Voda Zlín 2023 se blíží
V první polovině března vodárenský obor čeká další pravidelná udá-
lost, konference Voda Zlín 2023. V  roce 2022 nejprve změnilo název 
dějiště akce. Hotel Moskva byl rychle přejmenován na Interhotel Zlín. 
Nechtěl být spojován s bezprecedentní ruskou agresí na Ukrajině. Re-
dakce vodarenstvi.cz se ohlíží za nejvýznamnějšími momenty loňské 
akce. Více zde.

PRO ŠKOLY
Inspirujte se: Kam zmizela voda
Výuková lekce připravená neziskovou organizací Člověk v tísni pracuje 
s článkem z týdeníku Respekt Kam zmizela voda a otevírá problém ne-
dostatku vody a jeho důsledků pro obyvatele v České republice. Více 
zde.

eVodník - chytrý vodoměr ke sledování spotřeby vody
Už jste slyšeli o chytrém vodoměru? eVodník v nemovitosti nepřetržitě 
monitoruje spotřebu vody, a jakmile vyhodnotí, že jí odtéká více, než 
je z dlouhodobého hlediska běžné, začne konat. Více zde.

Ubrousky do toalety nepatří!
Pro čistírny odpadních vod představují jeden z největších problémů 
vlhčené ubrousky vyhozené do toaletní mísy, odkud se dostávají do 
kanalizace a čerpacích stanic odpadních vod. Vlhčený toaletní ubrou-
sek má osnovu z umělé hmoty, která se na rozdíl od běžného toaletní-
ho papíru ve vodě nerozpustí. Více zde.

SOVAK ČR 
Aktualizace YouTube kanálu SOVAK ČR
Na YouTube byly zveřejněny záznamy z konference Provoz vodovodů 
a kanalizací 2022 a online konference Provoz vodovodů a kanalizací 
2021. Na YouTube kanálu SOVAK ČR byly také zveřejněny záznamy 
ze tří dnů programu online konference Provoz vodovodů a kanalizací 
2021, odkazy jsou k dispozici v rubrice Videogalerie. Více zde.

Nové číslo časopisu Sovak
V příspěvku Nová podtlaková kanalizace s bezdrátovým monitoringem 
stavu ventilu a sběrných šachet popisuje Jiří Petřík technické řešení zvo-
lené pro odkanalizování splaškových odpadních vod v rovinatém úze-
mí s vysokou hladinou podzemní vody. Pojmenovává zásady, které je 
při stavbě podtlakové kanalizace vhodné dodržet. Více zde.

Investice: 2,1 miliardy v Ústeckém a Libereckém kraji
SOVAK ČR seznamuje veřejnost s investicemi členů pro rok 2023. Se-
veročeská vodárenská společnost (SVS) již dříve oznámila, že letos pro-
investuje dvě miliardy. Více zde.

Světový den vody 2023 
Sdružení zjišťovalo, jak oslaví jeho členové letošní Světový den vody. 
Ten byl Organizací spojených národů určen od roku 1993 na 22. bře-
zen. Spojené národy tento den navrhly v roce 1992 v rámci Agendy 21 
na jednání UNCED v Rio de Janeiru, v Brazílii. Důvodem je skutečnost, 
že na světě více než miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá 
přístup k vodě. Více zde.

VZDĚLÁVÁNÍ 
Světový den mokřadů
2. února jsme si připomněli Světový den mokřadů. Ten odkazuje na 
datum podepsání Úmluvy o  mokřadech, nazývané také Ramsarská 
úmluva v  roku 1971. Ty mají mezinárodní význam především jako 
biotopy vodního ptactva. Česká republika je smluvní stranou od roku 
1990 a v seznamu má zapsáno 14 mokřadů. Více zde.

Oslavy v Kongresovém centru v Praze
Slavnostní setkání vodohospodářů při příležitosti oslav Světového dne 
vody se uskuteční v Kongresovém centru v Praze 22. března od devíti 
hodin ráno za účasti ministrů zemědělství a životního prostředí. Sou-
částí programu bude tradiční vyhlášení vítězů soutěže Vodohospodář-
ská stavba roku 2022. Více zde.

Povodí Odry zpřístupní vodní díla
Povodí Odry zve veřejnost na Den otevřených dveří, který u příležitosti 
Světového dne vody proběhne v sobotu 25. března 2023 od devíti ho-
din ráno do tří hodin odpoledne (poslední vstup je o půl třetí) na vod-
ních dílech Slezská Harta, Kružberk, Šance, vodohospodářském dispe-
činku a laboratořích Povodí Odry v Ostravě na Varenská ulici. Více zde.

ZE SVĚTA
V Polsku bude nejhlubší geotermální vrt na světě
V únoru byly v polské obci Szaflary zahájeny práce na geotermálním 
vrtu, který má jít do hloubky sedmi kilometrů. Server wnp.pl uvedl, že 
voda ohřátá přírodní energií z nitra země bude proudit k obyvatelům 
čtyř obcí v okolí Szaflar v oblasti Podhalí. Více zde.

Příležitosti pro české firmy v Rumunsku
Rumunsko uvažuje o energetických stavbách v teritoriálních vodách 
Černého moře, které by byly významným příspěvkem k dekarbonizaci 
energetiky, pozornost věnuje země také přečerpávacímu potenciálu 
řeky Olt. Uvedlo to Velvyslanectví ČR v Bukurešti. 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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