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Čistírna odpadních vod Kladno-Vrapice

Vážení čtenáři,
jak se na začátku 1. čísla časopisu Sovak na prahu nového roku stalo již za-

vedenou tradicí, dovolte mi ohlédnout se zpět za rokem minulým a bilancovat
nejdůležitější aktivity Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, z.s. (SOVAK ČR)
v roce 2018.  

Pokračovala a rozvíjela se úspěšná spolupráce SOVAK ČR s Hospodářskou
komorou ČR (HK ČR), když byla z naší iniciativy ustanovena Pracovní skupina
Vodárenství při HK ČR, ve které má náš oborový spolek významné zastoupení.
Pracovní skupina se vloni sešla celkem třikrát a projednávala řadu technic-
kých, ekonomických i legislativních záležitostí dotýkajících se našeho oboru.
Jako předseda této pracovní skupiny a zástupce HK ČR jsem se stal členem Vý-
boru pro koordinaci regulace oboru vodovodů a kanalizací. Zájmy a potřeby
členů SOVAK ČR tak byly hájeny i v tomto zastřešujícím subjektu. Z řady pro-
jednávaných témat lze jmenovat úpravu cenového výměru pro následující léta,
či možnost navýšení procentního po-
dílu pevné složky ve vodném a stoč-
ném. Pokračovala také spolupráce
s Asociací pro vodu ČR, z. s. (CzWA),
byly založeny dvě pracovní skupiny
a byla uskutečněna řada setkání s je-
jími zástupci a slaďovány postoje
obou našich spolků. 

SOVAK ČR se pravidelně účastnil
i jednání Mezirezortní komise VODA-
SUCHO a podílel se na přípravě po-
zičních zpráv a stanovisek o plnění
opatření v rámci zpracované Koncep-
ce ochrany před následky sucha. 

Jednou z hlavních činností 
SOVAK ČR je připomínkování nově
navrhované legislativy. Díky obětavé
práci našich odborníků jsme tak při-
pomínkovali novelizaci vyhlášek č. 252/2004 Sb. a č. 428/2001 Sb. v souvi-
slosti se zavedením povinnosti pro provozovatele vodovodů zpracovat v rámci
provozního řádu posouzení rizik. Intenzivně jsme se věnovali novelám vodního
zákona, které přinášejí řadu změn v oblasti odpadních vod či se komplexně vě-
nují problematice sucha.

SOVAK ČR byl aktivní i v zahraniční. Naši zástupci se pravidelně účastnili
jednání představenstva a odborných komisí EurEau, s jejichž průběhem a vý-
sledky jste měli možnost seznámit se i na stránkách časopisu Sovak. V minu-
lém roce jsem rovněž měl tu čest coby člen Evropského výboru regionů být
zpravodajem Nařízení Evropského parlamentu a rady o minimálních požadav-
cích na opětovné využití vody, kam jsme zapracovali řadu připomínek směřu-
jících k rozšíření možností znovuvyužívání vyčištěných odpadních vod v praxi.

Z dalších aktivit bych rád zmínil nová aktualizovaná vydání Příručky pro-
vozovatele stokové sítě a Příručky provozovatele čistírny odpadních vod, které
spolu s již dříve vydanými publikacemi SOVAK ČR přispívají ke vzdělávání od-
borné veřejnosti nejen z řad členů spolku, stejně tak jako odborné semináře,
které jsme v průběhu loňského roku uspořádali. Významnou akcí byl 16. roč-
ník naší konference Provoz vodovodů a kanalizací 2018 v Brně, o níž obsáhlý
článek uveřejnilo minulé číslo časopisu Sovak. Věřím, že i letošní ročník této
největší oborové konference, který pořádáme v Plzni ve dnech 5.–6. listopadu,
bude neméně úspěšným. Ještě před tím však v termínu 21.–23. května na vý-
stavišti PVA EXPO v Praze-Letňanech proběhne 21. ročník mezinárodní vodo-
hospodářské výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2019 (známé jako VOD-KA),
která bude letos nově doplněna o část, jež bude zaměřena na posílení zájmu
o vodohospodářské profese s názvem JOB-KA. Podrobné informace o zmíně-
ných akcích, ale i o dalších aktivitách včetně oficiálních stanovisek SOVAK ČR,
najdete na našich nově koncipovaných internetových stránkách www.sovak.cz,
jež jsme spustili v listopadu uplynulého roku a které jsou nyní přizpůsobené
i pro zobrazování na mobilních zařízeních.  

Vážení čtenáři časopisu Sovak, doufám, že rok 2019 bude pro vás rokem
úspěšným, přeji vám hodně zdraví, štěstí a splnění profesních i osobních cílů! 
Ing. Oldřich Vlasák
ředitel a člen představenstva SOVAK ČR 
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