
Ochrana a prevence znečištění řeky Volhy

(prioritní projekt Čistá Volha)



Volha je největší řekou v Evropě a jedna z nejdelších na světě. Její tok má 

délku 3530 km.

Zároveň je jednou z nejbohatších řek v Ruské federaci, protože v ní žije 

přes 80 druhů ryb.

ŘEKA VOLHA



VYUŽITÍ VODNÍCH ZDROJŮ

Do povodí Volhy je soustředěno 45 % průmyslové a zhruba 50 % 

zemědělské výroby Ruska. 

Volha pokrývá přes 20 % rybolovu země.

Na jejím toku bylo vybudováno 9 vodních elektráren.



EKOLOGICKÝ STAV

5,5 km3
znečištěných 

odpadních vod 

se každoročně 

vypouští do Volhy

2,5 mln. t
znečišťujících látek 

se každoročně dostává 

do Volhy společně 

s odpadními vodami



Iniciátor: Ministerstvo přírodních zdrojů a ekologie RF

Realizace: 2018 – 2025

Administrativní rozsah: 17 oblastí RF

Rozpočet: přes 254 miliard rublů (přes 94 miliard korun)

PROJEKT ČISTÁ VOLHA



✓ 9násobně snížit objem znečištěných vod 

vypouštěných do Volhy,

✓ do roku 2020 vytvořit systém kontroly 

odpadních vod v objektech, které mají 

negativní vliv na životní prostředí,

✓ zlikvidovat nebezpečné objekty 

představující historickou ekologickou 

zátěž,

✓ zachovat biologickou rozmanitost Volhy,

✓ zlepšit podmínky pro obnovu vodních 

biologických zdrojů.

CÍLE PROJEKTU ČISTÁ VOLHA



23. 9. 2017 byl schválen základní dokument projektu, tzv. pas projektu, 

Čistá Volha.

10. 11. 2017 byly připraveny první verze pasů regionálních projektů 

Ozdravení Volhy.

27. 11. 2017 proběhlo jednání ruského prezidenta Vladimira Putina s 

ministrem přírodních zdrojů Sergejem Donským. 

K 30. 4. 2018 bude připraven plán zdrojů financování.

STAV PŘÍPRAVY PROJEKTU



MARKETINGOVÝ PRŮZKUM

Sběr informací a identifikace potřeb regionů. 

V Republice Tatarstán bylo na realizaci projektu vyčleněno 

16 miliard rublů. Rekonstrukce čističek proběhne ve 24 

zařízeních. Zahraniční investoři jsou vítáni.

V N. Novgorodě se odhaduje výše financování regionálního 

programu na 15,3 miliard rublů. Jsou naplánovány činnosti pro 

snížení objemu odpadních vod vypouštěných do Volhy.

Strukturovaný průzkum trhu (federální úroveň) a 

institucionální analýza potenciálu pro zapojení zahraničních 

společností do projektu.

Vypracování doporučení pro přípravu  a realizaci 

investičních projektů společnosti v prioritním projektu Čistá 

Volha. 



DALŠÍ PROJEKTY MINISTERSTVA PRO EKOLOGII RF

Čistá země

✓ Výstavba 5 spaloven odpadů

✓ Rekultivace vojenských 

prostorů

Rozpočet: 150 mld. rublů

Realizace: 2017 - 2025

Divoká ruská příroda

✓ Obnova biologické a krajinné 

rozmanitosti

✓ Rozvoj ekologické turistiky

Rozpočet: 10 mld. rublů

Realizace: 2017 - 2021



O NÁS

Agentura Essential Communication získala v roce 

2015 cenu Stříbrný lučištník za komunikaci s 

veřejností v kategorii Globální komunikace (PR 

projekt pro státní korporaci Rosatom)

Essential Communication vznikla v roce 1996 a specializuje se na 

realizaci PR projektů pro mezinárodní společnosti v oblasti energetiky, 

těžkého průmyslu, dopravy, finanční sféry ad.

Naši klienti: PILSEN STEEL s.r.o.

Kabelovna KABEX a.s.

Česká mincovna

RYOR a.s.

Bioline Products s.r.o.

Fromin

S.O.S Dekorace

ГК «Росатом»

АО «ТВЭЛ»

АО «НИАЭП»

АО «Атомэнергомаш»

ОАО «РЖД»

АО «Екатеринбургский завод 

по обработке цветных 

металлов»



Essential Communication s.r.o.

Lazarská 1719/5

Nové Město (Praha 1)

110 00 Praha

tel.: +420 222 201 126

Děkuji za pozornost!


