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SPRÁVA A ROZVOJ

kybernetickou a informační bezpečnost 
(NÚKIB) k problematice plnění povinností 
„základní služba“ vyplývající ze zmíněné-
ho zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti, a vyhlášky č. 437/2017 Sb., 
o kritériích pro určení provozovatele zá-
kladní služby. V současné době probíhá 
v naší členské základně místní šetření, 
o jehož výsledcích bude i přednáška na naší 
nadcházející konferenci Provoz vodovodů 
a kanalizací.

 ■ SOVAK ČR uzavřel memorandum o spo-
lupráci se Svazem měst a obcí ČR. Má napl-
ňování memoranda už nějaké hmatatelné 
výsledky?
Oldřich Vlasák: Nejhmatatelnějším výsled-
kem zmíněného memoranda je jednoznač-
ně spolupráce na připomínkování nové 
legislativy v rámci meziresortního připo-
mínkového řízení. Náš oborový spolek tak 
má možnost dostat se k nově chystaným 
zákonům, nařízením vlády či vyhláškám 
a svému partnerovi – Svatu měst a obcí ČR – 
připravit kvalifi kované reakce a navrhnout 
připomínky či protinávrhy. Konečné roz-
hodnutí je však na vlastnících infrastruktu-
ry, což jsou města a obce. V této oblasti je 
naše spolupráce více než příkladná. 

Dále bych rád zmínil pořádání odbor-
ných konferencí a seminářů určených pro 
vlastníky vodohospodářské infrastruktury, 
ať už to byla například proběhlá konferen-
ce Problematika provozování vodohospo-
dářské infrastruktury konaná letos v dubnu 
ve Žďáru nad Sázavou, nebo to bude dvo-
jice chystaných seminářů věnovaných téže 
oblasti, které se budou konat letos v říjnu 
v Praze (9. 10.) a v Brně (18. 10.).

 ■ Zatím se pozorovateli zvenčí může 
mnohé jevit tak, že ve vztahu k vodě si po 
své linii vytvářejí svoji vlastní pozici a řeší 
své úkoly  zvlášť vlastníci a provozovatelé 
vodovodů a kanalizací, zvlášť zemědělci, 
zvlášť lesníci, zvlášť průmysl, zvlášť pod-
niky povodí, zvlášť ochránci životního pro-
středí apod. – a že mezi nimi všemi je více 
rozporů než shody... Sucho trvá už řadu 
let a letošní rok je obzvlášť varovný. V čem 
mohou najít, či snad už nacházejí, všech-
ny tyto subjekty společnou řeč – a můžete 
uvést nějaké konkrétní příklady?
Oldřich Vlasák: Je pravdou že každý z vámi 
vyjmenovaných subjektů z povahy své čin-
nosti jinak přistupuje k vodě coby přírod-
nímu bohatství. Nicméně skutečnost, že 
voda je v konečném důsledku jen jedna 
a musíme se o ni všichni podělit, vede v do-
bách jejího nedostatku k nutnosti nalezení 
společné řeči. 

Dobrou platformou bezesporu je mezi-
resortní skupina VODA-SUCHO, ve které 
jsou zastoupeni experti z jednotlivých do-
tčených ministerstev, zástupců akademic-
ké obce i uživatelů vody. Po vypracování 
Koncepce ochrany před následky sucha 
pro území České republiky se tato komise 
zaměřuje na sledování plnění úkolů vyplý-
vajících z této koncepce.

 ■ Mohl byste se se čtenáři Moderní obce 
podělit o svoji vizi oboru vodovodů a ka-

nalizací u nás za, řekněme, deset patnáct 
let a co je třeba pro její naplnění začít ko-
nat už dnes?
Miloslav Vostrý: Obor vodovodů a kana-
lizací je charakterizován jako poměrně 
konzervativní obor. Vždyť na jeho základ-
ním úkolu, totiž přivést obyvatelům pitnou 
vodu až do domácností a odvést jimi pro-
dukovanou odpadní vodu po vyčištění do 
vodotečí, se za uplynulé desítky let nic ne-
změnilo – a jinak tomu nebude ani za deset 
či dvacet let. 

S velkou pravděpodobností se změní, 
respektive rozšíří spektrum sledovaných 
a odstraňovaných látek na úpravnách vod, 
zvýší se požadavky na účinnosti čištění 
odpadních vod. Vyčištěnou odpadní vodu 
už nebudeme pouze vypouštět do vod po-
vrchových, ale ve větší míře i využívat jako 
zdroj (v obdobích sucha stabilní) užitkové 
vody.

Náš obor projde jako celé hospodářství 
procesem digitalizace. Vodoměry umož-
ňující bezdrátový on-line přenos budou 
prakticky standardem. Ale co se určitě 
nezmění, je potřeba řady kvalifi kovaných 
odborných pracovníků v našem oboru 
v nejrůznějších technických i jiných profe-
sích. Když se například podívám na počty 
lidí z našeho oboru, kteří odcházejí do za-
slouženého důchodu, a zároveň na počty 
čerstvých absolventů středních a vysokých 
škol se zaměřením na vodní hospodářství, 

vidím, že nám v této oblasti hrozí průšvih 
obřích rozměrů. 

Přitom další „racionalizace lidských 
zdrojů“ je prakticky nereálná: Například je-
den technolog i při využití nejmodernějších 
technických a komunikačních prostřed-
ků může zvládnout sledovat a kontrolovat 
provoz pouze omezeného a konečného 
počtu čistíren odpadních vod. V této oblas-
ti musíme být do budoucna mnohem více 
aktivnější a vychovat si novou generaci pra-
covníků našeho oboru.

 ■ Jak byste zformuloval pozvánku pro 
odborné zaměstnance radnic – ale mož-
ná i některé starosty, kteří ještě nyní snad 
váhají nad tím, zda mají v listopadu přijet 
do Brna na konferenci Provoz vodovodů 
a kanalizací? Může konference něco prak-
tického přinést i jim?
Miloslav Vostrý: Na konferenci se odborní 
zaměstnanci měst a obcí seznámí s aktuál-
ní problematikou našeho oboru – a hlavně 
si udělají představu, co znamená zajistit 
distribuci kvalitní pitnou vodu všem na-
šim spoluobčanům až do jejich domovů. 
V rámci doprovodného programu se se-
známí i s moderními technologiemi, pří-
stroji a službami, které v současné době 
používáme. Po skončení odborné části je 
rovněž v rámci exkurze možnost navštívit 
ČOV Brno Modřice a úpravnu vody Rosice 
s podrobným výkladem od fundovaných 
pracovníků.

 ■ A váš vzkaz novým zastupitelstvům obcí 
a měst, která vzejdou z říjnových komu-
nálních voleb?
Miloslav Vostrý: Přistupujte prosím k na-
šemu oboru s pokorou a respektem. Zajistit 
nepřetržitou dodávku pitné vody stojí ne-
malé úsilí, zodpovědnosti a přebírání pro-
vozních rizik, která nejsou na první pohled 
patrná. Náš obor rozhodně není o ziscích, 
o kterých se tak často v médiích hovoří. 
A když už provozovatel dosáhne zisku, je 
to zisk zasloužený, tvrdě odpracovaný za 
plnění řady zákonných povinností a nej-
různějších kvalitativních parametrů, vyge-
nerování prostředků určených na obnovu 
vodohospodářské infrastruktury pro vlast-
níka infrastruktury, minimalizaci všech 
provozních nákladů a v neposlední řadě 
nesení všech rizik, která z tak odpovědné 
funkce provozovatele vodohospodářské in-
frastruktury vyplývají. 

Pokud budete rozhodovat o případné 
změně provozního modelu, rozhodujte 
se čistě na bázi provozní efektivity a míry 
tvorby prostředků na obnovu vámi vlastně-
né a spravované infrastruktury. Ideologické 
rozhodování ve smyslu „ten může – a ten 
naopak nesmí provozovat“, může přinést 
více škody než užitku. 

V neposlední řadě bych rád připomněl, 
že lidé si sice vždy budou pochopitelně přát 
co nejnižší cenu vody, ale v konečném dů-
sledku určitě mnohem více ocení, když jim 
zajistíte bezproblémovou – a především 
nepřetržitou dodávku kvalitní vody s mini-
mem poruch a odstávek.  

IVAN RYŠAVÝ

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR ve dnech 
6. a 7. listopadu uspořádá v Brně oborovou konferenci 
Provoz vodovodů a kanalizací. 
Hlavními tématy konference budou: Voda a SMART 
technologie včetně Smart meteringu, Novela vodního 
zákona z pohledu sucha, Sucho a stav podzemních 
a povrchových vod, jejich kvalita, Plány pro zvládání 
sucha a nedostatku vody včetně metodiky, Ekonomic-
ká regulace v oboru VaK, Materiálová transformace 
odpadů v oboru vodovodů a kanalizací, Inovativní pro-
cesy úpravy vody, Nový pohled na čištění odpadních 
vod a Problematika srážkových vod. 
Více o programu zjistíte na: www.sovak.cz/semi-
nare/provoz-vodovodu-a-kanalizaci-2018, kde nalez-
nete i přihlášku na akci.

Listopadová konference 
Provoz vodovodů a kanalizací 

ZDROJ: SOVAK ČR

Když se například podívám 
na počty lidí z našeho oboru, 
kteří odcházejí 
do zaslouženého důchodu, 
a zároveň na počty čerstvých 
absolventů středních 
a vysokých škol se zaměřením 
vodní hospodářství, vidím, 
že nám v této oblasti hrozí 
průšvih obřích rozměrů.


