Léto budiž pochváleno,

pravil klasik.

I to letošní? ptá se zemědělec,
vodohospodář.

Jen výrobce

hasič, vodák,
nápojů,

zmrzliny,

slune.c:níků a klimatizačních

jednotek

se raduje.

Proč? Letošní léto

bylo totiž neobyčejně

teplé a suché.

Ve Valašském

bylo o prázdninách

Meziříčí

celkem 25 tropických

zaznamenáno

tedy dnů, kdy maximální
byla vyšší než 30
překonáno

teplota

·e. Pro dané

celkem 12 rekordů.

dnů,

vzduchu

dny bylo
V srpnu,

9. 8., byla ve Valašském Meziříčí
naměřena nejvyšší teplota 36,6 ·e, čímž byl
vyrovnán rekord z 8. září 2013. A přitom
konkrétně

téměř nepršelo.

Letos spadlo do konce září

jen 315,6 mm srážek. Vzhledem
že nejmenší

k tomu,

roční úhrn srážek v roce 1973

činil 576,6 mm, je předpoklad,

že letošní

rok bude nejsušší v historii měření

1957) ve Valašském

(od roku

Meziříčí.

Jak se s touto situací vyrovnaly výrobní podniky, které vodu potřebují pro svoji výrobní činnost? A co OEZA, a. s., největší firma ve Valašském
Meziříčí, jak ta to zvládla? "Letošní nadmíru teplé
a na srážky velmi chudé léto bylo z pohledu zajištění dodávek vody velmi náročné;' uvedl Ing. Karel Onde rka, vedoucí provozu vodní hospodářství
DEZA, a. s, a dodal: "Naši spotřebu vody zabezpečujeme z větší části právě odběrem vody z Bečvy.
Povrchové vody slouží k výrobě upravené vody,
pro výrobu technologické
páry a k doplňování
užitkové vody. Dalším zdrojem užitkových vod
jsou vody z dešťové laguny, do které jsou svedeny
zachycené dešťové srážky a vratná voda z provozů. Pro případ, kdy správce toku nebo vodoprávní
úřad vyhlásí období sucha, má DEZA, a. s., zpracovánu podnikovou

směrnici, která přesně popisuje,

co je potřeba udělat na úrovni jednotlivých útvarů,
aby došlo ke snížení spotřeby vody:'
Oeza se, stejně jako v případě chemických výrob, musí i při odběru vody z řeky Bečvy řídit
podmínkami, které jsou stanoveny v integrovaném povolení. Zde je uvedeno, že v místě odběru vody z řeky je stanoven minimální zůstatkový
průtok. ~ případě sníženého průtoku v řece Bečvě
je odběr povrchové vody omezen, případně zastaven. Pracovníci vodního hospodářství důsledně
tento průtok kontrolují a rovněž ověřují v místě
odběru skutečný stav hladiny. vývoj hydrologické situace je vyhodnocován
Vsetínská Bečva (lokalita

na měřicích bodech
Jarcová) a Rožnovská

Bečva (lokalita Valašské MeziříčO. Obě měření jsou
dostupná na portále Českého hydrometeorologického ústavu nebo na webových stránkách správce
toku a povodí.
"Aby byl zachován chod a provoz
musela být přijata nezbytná opatření,
umožnila bezproblémové

firmy,
která

projetí suchého ob-

opatření
nosti
Ing.
tošní
K

vedoucích

k dosažení přijatelné

nároč-

spotřeby vody;' objasnil výrobní ředitel
Pavel Pustějovský, jak DEZA překonala leobdobí sucha.
překlenutí extrémního sucha pomohly i oje-

diněle

se vyskytující

lokální

bouřky

na horním

technická řešení i opatření investičního rázu
spočívající v rozšíření a vybudování nových lagun.
Ta zajistí, aby nebyla OEZA dlouhodobě

závis-

lá na rozmarech počasí a mohla bez problémů
zajišťovat dodávky užitkové vody jak pro potřeby
svých chemických provozů, tak i energetiku, kte-

toku Bečvy, které na krátkou dobu zvedly průtoky

rá vyrábí teplo pro chemické výroby, okolní firmy
a domácnosti ve Valašském Meziříčí.
Léto budiž pochváleno, neboť DEZA situaci

benzol, postupným najížděním ostatních výrobních provozů po pravidelné energetické zarážce,

vod a možnost akumulace vod do zdrží a lagun.
Pokud by však letošní extrémní sucho pokračovalo, byla DEZA připravena některé provozy významným způsobem omezit nebo odstavit. Vzhle-

části závislá na odběru vody z řeky Bečvy.

posunutím
technoloqií

dem k tomu, že letošní suché období se může
opakovat i v následujkích letech, byla přijata

dobí bez požadavku na zvýšenou spotřebu vody.
Toho bylo dosaženo jednak plánovanou
dlouhodobou
technologickou ~'odstávkou
provozu

garančních testů nově uváděných
do provozu, ale i řadou dalších dílčích

dobře zvládla a v budoucnosti

již nebude z větší

www.deza.cz

