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Spalující žár trval letos s krátkými pau-
zami už od jara, pršelo jen výjimečně. 
Česká republika trpí dlouhotrvajícím 
suchem. Významně klesá hladina pod-
zemní vody i průtoky v povrchových vo-
dách. Nejde jen o pro-
blém týkající se 
uplynulých měsíců, 
ale trend trvající už 
několik let. Proto 
některé lidi napadá: 
Co když jednou 
otočím vodovodním 
kohoutkem a nic 
nepoteče? Mnozí 
z těchto důvodů 
uvažují o pořízení 
vlastní studny.  

Začněme fakty. 
Kdo využívá služ-
by VODÁRENSKÉ 
AKCIOVÉ SPO-
LEČNOSTI, a.s., 
rozhodně se nemu-
sí bát, že zůstane 
na suchu. Společ-
nost má totiž 
k dispozici dostatek 
mechanismů, jak případný nedostatek 
vody řešit. Hladina podzemních vod a 
povrchových vod v tocích i nádržích le-
tos klesla i na řadě míst, kde VAS provo-
zuje vodovody. Přesto to lidé v podstatě 
nezaznamenali. I když totiž voda 
v některých vodojemech prakticky došla, 
VAS pravidelně zajišťuje jejich doplnění 
návozem vody v cisternách. Obyvatelé si 
obvykle ani ničeho nevšimnou.  

Pořídit si vlastní studnu je samozřejmě 
možné. Pokud se někdo takto rozhodne,  
musí ale počítat s tím, že i studna může 
vyschnout. Navíc je potřeba myslet na 
to, aby nová studna neovlivnila hladinu 
ve studnách v okolí. Hladiny podzem-
ních i povrchových vod sice klesají, ale 
tato situace je mnohem zřetelnější u 
mělkých studní než u hlubších vrtů a u 
menších toků než například u vodáren-
ských nádrží. 

Zcela zásadní jsou tedy perspektivní a 
dlouhodobě stabilní zdroje podzemních i 
povrchových vod, kterými disponují pře-
devším velké provozní společnosti. Ty 
do nich společně s vlastníky investují, 

chrání je a v rámci 
budovaných vo-
dárenských sou-
stav jsou schop-
ny zajistit jejich 
vzájemnou pro-
vozní zastupitel-
nost, kombino-
vání odběrů, 
případně jiná 
technická opat-
ření. VODÁ-
RENSKÁ AKCI-
OVÁ SPOLEČ-
NOST, a.s., je 
takovou společ-
ností. Na území 
Jihomoravského 
kraje a Kraje 
Vysočina provo-
zuje několik sku-
pinových vodo-

vodů, a dokonce i 
vodárenské soustavy nadregionálního 
rozsahu. V těchto případech jsou zpravi-
dla centrálním vodním zdrojem vodáren-
ské nádrže. V případě podzemní vody 
se jedná o vydatné, stabilní a zajištěné 
zdroje. Velmi často jde o více vodních 
zdrojů na soustavě nebo skupinovém 
vodovodu s alespoň částečnou vzájem-
nou zastupitelností.  

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČ-
NOST, a.s., má navíc k dispozici řadu 
možností k úpravě surové vody pro pří-
pady, že ta nemá patřičné kvalitativní 
parametry, respektive pokud v kritických 
situacích, které může způsobit i dlouho-
dobé sucho, dojde ke zhoršení kvality 
dosud využívané vody ve vodním zdroji. 
Díky kontrolám ve vlastních laboratořích 
i hygienickými orgány je tak prakticky 
vyloučeno, aby se ke spotřebitelům do-
stala jakkoliv závadná voda.  

 Od kopaných studní se ustupuje, stud-

ny v České republice se dnes vrtají 

obvykle do hloubky 40 až 80 metrů. V 

nestabilním podloží může vrtání stud-

ny přijít až na 250 tisíc Kč.  

 Studna je vodním dílem, je třeba si 

zajistit potřebná povolení vodoprávní-

ho úřadu. 

 Je nutné si pravidelně zajišťovat labo-

ratorní kontroly kvality vody ve studni.  

 Vodní zákon zakazuje, aby se v objek-

tech propojovaly systémy zásobování 

vodou z různých zdrojů. Například 

dům nesmí mít, pod hrozbou sankce, 

propojenou vodovodní přípojku z ve-

řejného vodovodu s vlastní studnou.  

SLOVO ODBORNÍKA 

Kromě vysoké odbornosti svých 

specialistů má VAS i dostatečné 

vybavení nejen pro zajištění běž-

ného provozu, ale i pro nadstan-

dardní až krizové situace. Dispo-

nuje vysokým počtem autociste-

ren i voznic pro náhradní záso-

bování pitnou vodou, dostateč-

ným množstvím zabezpečených 

a relativně stabilních vodních 

zdrojů a možností operativně 

řešit nepříznivou situaci v jedné 

oblasti technikou, lidmi i vhodný-

mi zdroji z jiné lokality.  

Ing. Jiří Novák, specialista na 

ochranná pásma VAS 

OTÁZKA: Využívám vodu, kterou dodá-

vá VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČ-

NOST, a.s. Ta už v některých obcích 

kvůli dlouhodobému suchu vydala zá-

kaz zalévání zahrádek a napouštění 

bazénů. Hrozí další omezení, třeba že se 

budeme moct sprchovat jen třikrát týd-

ně?  

ODPOVĚĎ: V obcích vlivem dlouhotrva-

jícího sucha skutečně poklesla vydat-

nost vodních zdrojů. Vydaná opatření 

regulující odběry vody z veřejného vo-

dovodu jsou především preventivní, aby 

se zamezilo kolapsu systému zásobová-

ní pitnou vodou. Zákazníky ujišťujeme, 

že o žádné další regulaci neuvažujeme a 

běžného fungování domácností se vyda-

ná opatření nijak nedotýkají.   


