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• Vodní dům zvítězil v pátém ročníku soutěže DestinaCZe o nej-
oblíbenější turistický cíl Česka v kategorii Kudy z nudy – záži-
tek pro celou rodinu. Soutěž pořádá agentura CzechTourism,
která každý rok představuje zajímavé turistické atraktivity na-
příč Českou republikou. O vítězi rozhodovala veřejnost hlaso-
váním na webových stránkách www.ceskozemepribehu.cz.
Ocenění se dočkala také interaktivní expozice Vodního domu,
která zvítězila v soutěži POPAI AWARDS 2017 www.popai.cz/
popai-awards-2017 v kategorii Ekologické koncepce, do níž
bylo vloni přihlášeno 109 realizací ve 20 soutěžních katego -
riích. Vodní dům je návštěvnické středisko evropsky významné
lokality Želivka, které vzniklo s pomocí skupiny VEOlIA
ČESKá REPuBlIKA, a. s. Najdete v něm moderní expozici pro
celou rodinu, která vás atraktivní formou seznámí s fascinují-
cím světem vody.

• Více než 73 milionů bude letos investováno do vodovodních
sítí na Opavsku. Dokončí se některé projekty z loňského roku,
zahájí nové – to vše za celkem zhruba 140 milionů korun. Více
než 36 milionů bude v roce 2018 v okrese v investicích smě-
řovat do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Půjde
o projekty s celkovým rozpočtem přes 120 milionů korun,
které probíhají od uplynulého roku, nebo se protáhnou do

 dalších let. Další miliony korun budou určeny na opravy. K nej-
větším investičním stavbám v Opavě letos bude patřit rekon-
strukce místního vodovodu na Krnovské ulici za více než
20 milionů korun a modernizace zdejší kanalizace za téměř
17 milionů. V Opavě proběhne významná rekonstrukce vodo-
vodu také v oblasti ulic Fügnerova, 28. října, Kořeného a Ví-
tečkova. Další projekt za více než 7,5 milionu je připraven

v části Kateřinky. Severomoravské vodovody a kanalizace
 Ostrava a. s. (SmVaK Ostrava) se ale zaměří i na menší města
a obce v regionu. Vodovodní síť bude významně modernizo-
vána například ve Velké Polomi, Dolní Lhotě, Malých Hošticích
(více než 2 miliony korun), Oticích, Žimrovicích (více než 6 mi-
lionů korun) nebo Vítkově (více než 6 milionů korun). Sano-
vány budou také některé vodojemy – například ve Vítkově

nebo Rohově. Dokončena bude také sanace vodojemu v Lud-
geřovicích. Stranou zájmu ale nezůstane ani oblast kanalizací
a čištění odpadních vod. Nová kanalizace a čistírna odpadních
vod se začne budovat například v Dobroslavicích. Předpoklá-
dané náklady přesáhnou devadesát milionů korun. Dokončeny
budou také projekty rozšíření technologické linky čistírny
v Háji ve Slezsku a rekonstrukce dosazovací nádrže v čistírně
ve Vítkově. Menší investiční projekty týkající se například efek-
tivnějšího srážení fosforu jsou připraveny například pro čis-
tírny ve Velkých Hošticích nebo Budišově nad Budišovkou.
Společnost SmVaK Ostrava investovala do obnovy a rozvoje vo-
dohospodářské infrastruktury od roku 1995 více než 10,5 mi-
liardy korun. Z dlouhodobého hlediska objem investic roste.
Od roku 2008 se drží objem ročně investovaných prostředků
nad půlmiliardou korun ročně. Další miliardy za posledních
více než dvacet let směřovaly do oprav. Uvedené ceny jsou bez
DPH. 

• Podchytit zájem dětí o informace se snaží Středočeské vo-
dárny, a. s., prostřednictvím přednášek o vodě a životním pro-
středí, které jsou každoročně připravovány pro první i druhý
stupeň základních škol. V rámci vzdělávání jsou vybranými
specialisty vodárny předávány žákům nejen odborné znalosti
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o koloběhu vody, ale i praktické zkušenosti týkající se výroby
a čištění vody. Již několik let vodárny spolupracují se základ-
ními školami v Byškovicích a Neratovicích. U školní mládeže
jsou v oblibě také exkurze pořádané po celý rok, například do
úpravny vody Klíčava, na centrální dispečink na Kladně či na
čistírnách odpadních vod v Mělníce a v Kralupech nad Vlta-
vou.

• Kompletní opravou projde vodojem Větřní Horní Starý. Tech-
nici se při ní zaměří na dvě nádrže vodojemu, každá o objemu
200 m3, zásobující obyvatele horní části Větřní. „Součástí prací
v komorách je očištění betonu a ocelové výztuže. Celý povrch
se ošetří a opatří speciální vrstvou, která do budoucna umožní
nejen snazší údržbu nádrže vodojemu, ale také ochrání pů-
vodní konstrukci celé stavby,“ upřesnil vedoucí provozní ob-
lasti Jih Miroslav Ježík ze společnosti ČEVAK a. s. Oprava bude
trvat zhruba dva měsíce a po celou dobu budou obyvatelé do-
tčených míst zásobováni vodou z vodojemu Větřní Horní Nový.

• I v loňském roce se společnost VHOS, a. s., zapojila do jednoho
z nejvýznamnějších a nejefektivnějších sociálních projektů
s názvem Burza filantropie. Loňský ročník se uskutečnil v Li-
tomyšli a společnost VHOS, a. s., podpořila spolu s dalšími do-
nátory celkem šest projektů. VHOS, a. s., se hlásí k principům

společenské odpovědnosti a do budoucna bude i nadále pod-
porovat neziskové organizace v provozovaném regionu. Více
informací naleznete na oficiálních stránkách projektu
www.burzafilantropie.cz.

• Čištění více než 250 kilometrů kanalizačního potrubí na Jičín-
sku není jednoduché. Pomoci má teď pracovníkům Vodoho-
spodářské a obchodní společnosti, a. s., nový vůz, který byl
zakoupen vloni v říjnu za zhruba 11 milionů korun. Jedná se
o vůz MAN s nástavbou KROLL. Vozidlo se bude využívat
hlavně tam, kde nemá kanalizace velký spád a téměř samočis-
ticí schopnost. Vůz stál 432 000 €, tedy zhruba 11 milionů
korun s DPH a zakoupen byl bez jakékoliv dotace. Uvažuje se
také o jeho pronájmu, a to například pro čištění dešťové kana-
lizace.

• Úpravna vody v Nudvojovicích byla uvedena do provozu v roce
1991. Veškerá technologie a zařízení jsou dosud původní. Sou-

částí prameniště je celkem šest vrtů vybudovaných v průběhu
let 1967 až 1982. Všechny objekty jsou umístěny v záplavo-
vém území, kde v minulosti v průběhu povodní docházelo ke
znečištění vrtů. Jde o druhý hlavní zdroj pitné vody pro Turnov
a okolní napojené obce, který dokáže vyrobit do sítě 50 litrů
vody za vteřinu. Odsud je voda čerpána do vodojemů na Ká-
rovsku a v Ohrazenicích. Z Károvska pak teče voda do dalších
vodojemů až do toho nejvzdálenějšího na Pohoři (Olešnice).
„Klíčovou roli získávají Nudvojovice zejména v době, kdy je
hlavní vodní zdroj, kterým jsou studny v Dolánkách, postižen
silným zákalem. Ten vzniká většinou po velkých deštích a při
povodňových stavech. Dolánky se musí odstavit a z Nudvojovic
je pak hlavní místo zásobování pitnou vodou celého Turnovska.
Tohle se naposledy stalo vloni v říjnu a na počátku listopadu.
Po zabezpečení vrtů proti povodním a po celkové rekonstrukci
úpravny pak připravíme pro Turnov a sousední obce druhý
hlavní a plnohodnotný zdroj pitné vody,“ přibližuje plánovanou
rekonstrukci Milan Hejduk, předseda Rady sdružení Vodoho-
spodářského sdružení turnov (VHS). Příprava rekonstrukce
nudvojovické úpravny vody trvala ze strany VHS tři roky.
Kromě projektové dokumentace bylo rozhodující získání do-
tačních prostředků. Cena díla je 45,8 mil. korun bez DPH. Ote-
vřená soutěž přinesla deset konkurenčních nabídek a snížení
ceny oproti plánovanému rozpočtu o 18 %. „Financování se
ještě upřesňuje. Klíčovou dotací bude asi třicet milionů korun
z Operačního programu Životní prostředí, zhruba devíti mi -
liony korun pomohou Liberecký kraj, Turnov i okolní obce
a stejný podíl půjde z VHS,“ upřesňuje Milan Hejduk. Vítězem
výběrového řízení je sdružení firem VODA CZ z Hradce Králové
a SYNER VHS Vysočina z Jihlavy. Stavební práce zaberou tři-
náct měsíců, potrvají tedy do konce listopadu 2018. V rámci
navrženého zkapacitnění prameniště budou zprovozněny
a zkapacitněny čtyři vrty. Zbývající dva kontaminované vodou
z Jizery budou zakonzervovány. Dojde ke kompletní rekon-
strukci areálu úpravny, opraveny budou všechny stávající ob-
jekty a dojde na úplnou výměnu technologií.
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