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vítejte v roce 2018. Čtete první le-
tošní vydání našeho magazínu, které
má o čtyři strany víc, než tomu bylo 
v minulosti. Důvod je jednoduchý. 
Zajímavých témat a návrhů bylo tolik,
že jsme je nedokázali vměstnat do pů-
vodního počtu stran. Pevně věříme, 
že zaujmou i vás.

Výraznou pozornost věnujeme v po-
kračování seriálu Cesta vody oblasti ka-
nalizací a čistírenství. V textu popisuje -
me, jak vypadá systém kanalizačních
sítí a čistíren odpadních vod v  rozle-
hlém regionu, kde naše společnost pů-
sobí. A na datech ukazujeme, že
zatímco počet obyvatel kraje dlouho-
době klesá, počet lidí napojených na
veřejnou kanalizaci a čistírnu odpad-
ních vod naopak roste. I díky tomu se
životní prostředí a kvalita vody v tocích
na severu Moravy a ve Slezsku postupně
zlepšuje.

Publikujeme také rozhovor, který
přinesl s ředitelem Ostravského obla-
stního vodovodu Jiřím Komínkem spo-
lupracující Patriot magazín. Vyznění
diskuze je pro obyvatele regionu pozi-

tivní. Ani v dobách většího sucha ne-
byly a nejsou spolehlivé dodávky do-
statečného množství kvalitní pitné
vody pro odběratele v ohrožení. Vý-
razný podíl na tom má sofistikovaný 
systém výroby a distribuce pitné vody,
jeho průběžné zlepšování a zefektivňo-
vání, díky čemuž je možné do značné
míry flexibilně transportovat pitnou
vodu mezi jednotlivými částmi kraje
připojenými na centrální zdroje a
úpravny vod.

A nezapomínáme na naše zaměst-
nance. V době, kdy šel tento magazín
do tiskárny, jsme spustili třetí ročník
grantového programu pro motivované
spolupracovníky s názvem Plaveme 
v tom spolu! Vážíme si toho, že našim
kolegům není lhostejný osud lidí a kva-
lita jejich života tam, kde bydlí. Že se ve
svém volném čase angažují v nezisko-
vém sektoru, aby pomáhali lidem, pří-
rodě, nebo prostě jen přinášeli radost.
Naši podporu si určitě zaslouží.

Mgr. Marek Síbrt
mluvčí, šéfredaktor Z první ruky

Vážení čtenáři, 
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Zákazníci

SmVaK Ostrava odstartovaly na
začátku listopadu provoz ná-
stroje, jehož prostřednictvím si
mohou zákazníci z pohodlí do-
mova vybírat ze služeb, které 
společnost nabízí

Kromě dodávek kvalitní pitné vody a
odvádění a čištění vody odpadní nabízejí
SmVaK Ostrava řadu dalších služeb souvi-
sejících s péčí o vodu a jejím využíváním.
Proto, aby byl přístup k potenciálním záka-
zníkům ještě vstřícnější než doposud, vyvi-
nula společnost novou internetovou
aplikaci, jejímž prostřednictvím si mohou
lidé vybírat z téměř čtyř desítek poskytova-
ných služeb. Přibývá tak další možnost, jak
s vodárenskou společností komunikovat.
Tu využijí především lidé, kteří neradi tele-
fonují, nemají čas navštívit zákaznické cen-
trum, preferují využívání online komuni -
kačních nástrojů nebo potřebují při specifi-
kaci svého požadavku navést, k čemuž jim
pomůže inteligentní vyhledávač. 

„Vodárenství je konzervativní obor, ale
svět se v oblasti nových technologií a pří-
stupů k zákazníkům dynamicky mění. Na to
musíme logicky zareagovat také my. Na
adrese www.smvak.cz najdou zájemci novou
výraznou položku Nabídka služeb, jejímž pro-
střednictvím s námi mohou komunikovat 
v případě, že potřebují řešit cokoliv v oblasti,
kde působíme. Jde o významný krok k dal-
šímu zvýšení zákaznického komfortu a vstříc-
nosti,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava
Anatol Pšenička.

Co je možné poptávat?
Prostřednictvím nástroje je možné vybírat
služby v sedmi základních oblastech obsa-
hujících čtyři desítky položek. Ti, kteří po-
třebují vyvézt žumpu, nebo septik, vyčistit
kanalizační přípojku, případně pomoci
najít skryté úniky vody, již nemusí vyhledá-
vat kontakt na místní kanalizační středisko,
nebo volat na bezplatnou Zákaznickou
linku SmVaK Ostrava. Službu je možné
nově nezávazně poptat prostřednictvím
uživatelsky přátelského formuláře a domlu-
vit se na dalším postupu.

To samé platí například pro ty, již si
chtějí nechat udělat rozbory pitné nebo
odpadní vody, ty, kteří chtějí v létě napustit

zahradní bazén nebo potřebují koupit pro-
dukty a materiál související s péčí o vodu. 

Nástroj umožňuje objednání služeb také
například v oblasti stavomontážní činnosti,
jako jsou výstavby vodovodních řadů, pro-
tlaků pod komunikacemi, napojení vodo-
vodní a kanalizační přípojky na veřejnou
síť, výkopové práce a řada dalších.

„Pevně věřím, že zákazníci novou možnost,
jak s námi komunikovat, ocení a budou ná-
stroj používat. Samozřejmě zůstávají v plat -
nosti další cesty a způsoby, jak služby objedná-
  vat. Naši lidé na bezplatné zákaznické lince
nebo v zákaznických centrech jsou připraveni
lidem s vyplněním poptávkového formuláře
pomoci. Celá společ nost směřuje k větší a
větší elektronizaci, více a více věcí kupujeme
pohodlně z domova na internetu a v nákup-
ních centrech je největší koncentrace lidí tam,
kde se lidé spíše setkávají, než že by vybírali
zboží, jako jsou například kina a restaurace.
Tomuto trendu se logicky nevyhneme ani my
a jdeme mu proaktivně naproti,“ vysvětluje
Anatol Pšenička. 

Kdo zodpovídá za co?
Každá z oblastí má svého garanta, který
hrál klíčovou roli při definování toho, jaké
služby a jakým způsobem chceme zákazní-
kům nabízet, případně jaké vstupní infor-

mace od potenciálních klientů vyžadujeme,
aby mohl proces dále pokračovat až k finál -
ní realizaci.

„Následně proběhlo vnitřní testování vy-
tvořené aplikace, kde jsme se u každé služby
snažili najít co nejvhodnější nastavení. Jak
pro nás, abychom dokázali požadavek co
nejefektivněji zpracovat, tak pro klienta, aby
byl systém pokud možno co nejjednodušší.
Nebylo to vždy jednoduché, ale věřím, že se
nám podařilo najít pro všechny přijatelný
kompromis. Školením prošli pochopitelně
také lidé z našich zákaznických center, ob-
chodních míst a jednotlivých středisek. Pevně
věřím, že zákazníci dokáží aplikaci samo-
statně obsluhovat a ocení ji,“ říká projektový
manažer SmVaK Ostrava Marek Červek,
který měl realizaci na starosti.

Jak si pohodlně objednat služby vodařů

Sedm oblastí služeb, 40 položek
u Stavomontážní činnost (protlaky pod komunikacemi, výstavba, rekonstrukce 

a oprava vodovodních a kanalizačních řadů, rekonstrukce vnitřních rozvodů, napo-
jení vodovodní přípojky na veřejný řad, napojení kanalizační přípojky na veřejnou
kanalizaci, výkopové práce a úprava povrchů…)

u Vodárenské služby (vyhledávání skrytých úniků vody, vytyčování potrubí, kontrola
technického stavu vodovodu kamerovou technikou, dodávky vody do bazénu…)

u Vodoměry (výměna, odečty a poruchy…)

u Kanalizační služby (vývoz odpadní vody ze žump a septiků, čištění kanalizace a ka-
nalizačních přípojek, prohlídka potrubí kamerovým systémem, měření průtoku od-
padních vod, projekční činnost – domovní čistírny odpadních vod…)

u Laboratorní služby (chemické a mikrobiologické rozbory pitné vody nebo vody ze
studní, analýza vzorků odpadních vod, rozbory teplé vody…)

u Provozování infrastruktury (provozování areálových a průmyslových čistíren od-
padních vod, provozování vodohospodářských sítí, technická pomoc, technicko-
ekonomické poradenství…) 

u Prodej produktů a materiálů
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Aktuálně 

Mateřská společnost SmVaK Ostrava mění vlastnickou strukturu
Od prosince roku 2009 je majoritním

akcionářem SmVaK Ostrava společnost
Aqualia Czech se sídlem ve Španělsku,
která drží podíl ve výši 98,68 %. Zbytek při-
padá na ostatní akcionáře. Společníky
Aqualia Czech jsou s 51% podílem FCC
Aqualia a s 49% podílem japonský fond
MIT Infraestructure Europe.

Zprávy o záměru MIT Infraestructure
Europe otestovat zájem trhu o podíl 
v Aqualia Czech přinesla česká média již 
v letních měsících roku 2017. Dohodu o
odkupu tohoto podílu FCC Aqualia ozná-
mila relevantním stakeholderům a burzám
20. listopadu. Akcie se tak vrací zpět do
rukou společnosti, která je Mitsui prodala 
v roce 2013. Japonský fond opustí také
svůj podíl ve společnosti Aqualia Infrae-

structuras inženýring zaměřené na inves-
torsko-inženýrskou činnost, projektovou
činnost ve výstavbě a provozující labora-
toře při provozech SmVaK Ostrava.

Transakci schválil v polovině ledna pří-
slušný antimonopolní úřad. 

FCC Aqualia je dceřinou společností FCC
Group zaměřenou na vodárenství. Jedná se
o třetí největší vodárenskou společnost 
v Evropě a sedmou na světě. Aktuálně po-
skytuje své služby v 1100 municipalitách
ve 22 zemích pro 22,5 milionu lidí.

Mýty a pověsti kolující v Karviné po
facebookových profilech i v disku-
zích mezi lidmi ohledně podzemní

štoly vedoucí od Obchodně-podnikatelské
fakulty Slezské univerzity museli vyvracet
novinářům zaměstnanci střediska vodovod-
ních služeb v Karviné. Podle konspiračních
teorií byla chodba údajně vyražena jako úni-
ková cesta pro tehdejší pohlaváry ze sídla
Okresního výboru Komunistické strany Če-
skoslovenska, kde v současnosti sídlí právě
univerzita, případně jako protiatomový kryt.

Co najdete v karvinském podzemí
Jaká je realita, se mohli přesvědčit zá-

stupci MF Dnes, nejnavštěvovanějšího kar-
vinského facebookového profilu Karviná,
město, které žije, a Karvinského deníku. Do
podzemí novináři sestoupili v doprovodu
karvinského technika Kamila Stergiadise,
který jim také vysvětlit důvody vzniku a
současný systém fungování hornickým
způsobem raženého díla, a mluvčího spo-
lečnosti Marka Síbrta. 

Dílo vzniklo na počátku devadesátých
let (pravda, plány pocházely z ještě předlis-
topadového období), jeho účel byl a stále
je čistě vodárenský. Vodovodní potrubí
směřuje k vodojemu v karvinském Ráji,
odkud je zásobována stejnojmenná část
města stejně jako například Mizerov. Dílem

proudí voda původem z beskydské údolní
nádrže Šance (ve správě Povodí Odry)
upravená v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostra-
vicí (v provozování a vlastnictví SmVaK Os-
trava). Směřuje do karvinského vodojemu
Podlesí, potom do vodojemu v Ráji, odkud
byla vyražena daná chodba, a zásobuje vý-
znamnou část hornického města.

Proč se razilo?
Chodba byla vybudována z větší části

hornickým způsobem proto, že vede v po-
měrně velké hloubce pod vozovkou (až
deset metrů), a také proto, aby nebylo

nutné zasahovat do povrchu. Úsek mezi
současným barem Las Vegas (bývalá disko-
téka Hutnik) a lékárnou U Slunka je řešena
protlakem. Do podzemí je možné vstoupit
zase u zmiňované lékárny a dojít až k rájec-
kému vodojemu nad hřbitovem.

Novináři byli upozorněni na to, že
vstupy do chodby jsou monitorovány čid-
lem, sestup do ní je nejen nelegální, ale
také nebezpečný. Proto ani zaměstnanci
vodárenské společnosti nesmí do podob-
ných prostor vstupovat samostatně, ale
vždy ve dvou, kdyby některého z nich po-
stihla například zdravotní indispozice.

Novináři v podzemí opředeném mýty
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Investice a ceny

Zabezpečme vodoměry před zamrznutím! 
Výměna poškozeného vodoměru
se může odběratelům prodražit.
Buďme odpovědní!

Před zimou a v jejím průběhu je kromě
pečlivého zazimování zahrady a domu
nutné se zaměřit také na to, jak zajistit
před mrazem domovní vodoměr, aby ne-
došlo k jeho poškození. Nepodceňujme
tato opatření. Vyhneme se nepříjemným
situacím, které mohou mít kromě našeho
pohodlí negativní dopad také na naši 
peněženku.

Kroky, které je nutné podniknout, do
značné míry závisí na tom, kde je daný vo-
doměr umístěný. „Pokud je vodoměr umís-
těný venku v šachtě, je potřeba zkontrolovat
její spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo
k neúměrnému prochlazování vnitřního pro-
storu. Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí
v hloubce, kde mohou zmrznout, je nezbytné
opatřit poklop tepelnou izolací. Použít lze
například polystyren nebo minerální izolační

vatu – ne ale skelnou,“ vysvětluje vedoucí
oddělení vodovodů SmVaK Ostrava
Roman Bouda. 

Pokud je vodoměr umístěný uvnitř
domu nebo jiné nemovitosti, je vhodné
zabránit vystavení vnitřní instalace a vo-
doměru účinkům mrazu například vnější
tepelnou izolací. Je nutné zkontrolovat,
zda nemůže mrazivý vzduch pronikat 
k vodoměru například otevřeným, pří-
padně rozbitým sklepním oknem. Teplota
v daném prostoru by se měla dlouhodobě
pohybovat nad bodem mrazu. Potrubí
vnitřních rozvodů je dobré obalit izolač-
ním materiálem.

„K poškození vodoměru může dojít také 
v případě, když se někdo snaží zamrzlou
vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazo-
vat vysokou teplotou – například horkovzdu -
šnou pistolí nebo otevřeným ohněm. Tento
extrémní zásah většinou vede k tomu, že vo-
doměr zůstane nefunkční a je nutné ho vy-
měnit. Poškození plastových částí vodoměru

vysokou teplotou při jeho ohřevu je zjisti-
telné po jeho demontáži,“ popisuje Bouda.

Všechny vyjmenované případy poško-
zení vodoměru mají negativní finanční
dopad na zákazníka, od něhož SmVaK 
Ostrava následně vyžadují náhradu škody
spočívající ve výměně poškozeného zaří-
zení. Zákazníci totiž odpovídají za jeho za-
bezpečení. Celková částka se pak odvíjí od
aktuální prodejní ceny daného typu vodo-
měru a času potřebného pro jeho montáž.
Průměrně se pohybuje okolo 2 000 korun.

Před zamrznutím je třeba chránit také
vodovodní přípojku. Základním faktorem
je to, aby byla dodržena takzvaná nezá -
mrzná hloubka, kde se doporučuje jako
minimální krytí potrubí jeden metr, ve
zpevněných plochách až 150 centimetrů.
Kritickým místem jsou zde místa venkov-
ních uzavíracích armatur, místa se sníže-
ným krytím (např. přechody vodních toků)
nebo souběhy s potrubím dešťových 
kanalizací.

Vodné a stočné se v roce 2018
zvýší o 2,97 % a bude činit 81,07
korun

Společnost Severomoravské vodovo dy
a kanalizace Ostrava investuje v roce
2018 do obnovy a rozvoje vodohospo -

dářské infrastruktury 530 milionů korun, do
oprav směřuje dalších 223 milionů korun.
Představenstvem společnosti byla také
schválena nová výše vodného a stočného,
která platí od 1. ledna 2018. 

Nová cena za odběr pitné vody (vodné)
pro zákazníky na Frýdecko-Místecku, Kar-
vinsku, Novojičínsku a Opavsku bude činit
42,64 korun za metr krychlový včetně 15%
DPH, cena za odvádění a čištění odpadních
vod bude nově 38,43 korun včetně DPH. 
U vodného představuje meziroční rozdíl
1,23 koruny (2,97 %), u stočného 1,11 ko-
runy (2,97 %). Souhrnně jde o 2,34 koruny,
tedy 2,97 % včetně 15% DPH.

„V kalkulaci vodného a stočného pro příští
rok se odráží vývoj nákladů například v nut-
nosti financovat plán obnovy a oprav vodoho-
spodářské infrastruktury, v nárůstu ceny
surové vody odebírané od státní organizace
nebo v personální oblasti. Naše politika udr-
žuje dlouhodobě výši vodného a stočného ně-
kolik korun pod celorepublikovým průměrem.
Cílem je nadále poskytovat našim zákazníkům
vysoce kvalitní služby v požadovaném rozsahu
za přiměřené ceny,“ říká generální ředitel 
SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.Investiční
plán pro příští rok počítá v oblasti kanalizací

a čistíren odpadních vod s projekty za téměř
184 milionů korun, opravy přesáhnou dal-
ších 101 milionů korun. Plánována je napří-
klad výstavba kanalizace a čistírny odpadních
vod v Dobroslavicích, likvidace kanalizačních
výustí v Petřvaldu na Karvinsku a desítky
dalších staveb.

Probíhat budou také významné inve -
stiční akce na rekonstrukci vodovodních
řadů v městech a obcích Moravskoslezské -
ho kraje, které dosáhnou hodnoty přesahu-
jící 183 milionů korun, na opravy je naplá -
nováno dalších téměř 83 milionů korun.

95 milionů korun budou představovat
investice do páteřního systému zásobování
pitnou vodou – Ostravského oblastního vo-
dovodu, téměř 33 milionů navíc půjde do
plánovaných oprav. Bude například pokra-
čovat obměna systému odvodňování kalu
na Úpravně vody Nová Ves a zahájena zde
bude rekonstrukce stavební části haly filtrů,
modernizován bude také přívodní řad Zá-
humenice – Bělá při přechodu přes Odru. 

Více než 750 milionů do infrastruktury
Ceny vody zůstávají pod republikovým průměrem
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Zákazníci

Pozitivně vnímá SmVaK Ostrava 95 %
dotazovaných představitelů měst a
obcí a 99 % zástupců firemního sek-

toru, kteří výrazně pozitivně hodnotili
kromě samotného fungování společnosti
jako celku také vystupování zaměstnanců
při řešení provozních záležitostí. Vyplývá to
z průzkumu zákaznické spokojenosti, který
realizovala agentura Respond & Co. v loka-
litách Moravskoslezského kraje, kde vodá-
renská společnost působí. Tázání proběhlo
opět po dvou letech – o tom předchozím 
z podzimu roku 2015 jsme informovali čte-
náře v prvním vydání tohoto čtvrtletníku.

Nejlepší hodnoty v historii také dosáhl
ukazatel hodnotící mezi představiteli měst
a obcí přístup pracovníků vodařů k provo-
zním záležitostem, kdy bylo spokojeno 
97 % z nich.

Víme, kolik platíme?
Zajímavostí je, že v porovnání s průzku-
mem realizovaným před dvěma lety vě-
dělo, kolik platí za vodné a stočné, pouze
51 % dotazovaných domácností. To před-
stavuje pokles o 20 %. „Lidé, kteří uvedli, že
ví, kolik za vodu platí, se ve svých odpovědích
mýlili jen nepatrně – o korunu za kubík. A
další zajímavost. Přestože polovina lidí neví,
kolik za vodu platí, je podle 60 % dotazova-

ných drahá. Tady se ukazuje, že lidé si v této
oblasti vytvářejí názor a priori bez přihlédnutí
k realitě. Na tom by měly vodárenské společ-
nosti u nás z hlediska vlastní prezentace za-
pracovat,“ říká ředitel výzkumné agentury
Respond & Co Ondrej Gažík. Třetina do-
mácností hodnotí cenu vody jako přiměře-
nou nebo nízkou.

Dobrá kvalita a málo poruch?
„Příznivého hodnocení zákazníky si velice vá-
žíme, protože jejich spokojenost je klíčovým
parametrem úspěšnosti fungování naší spo-
lečnosti. Kvalita vody v regionu je dlouho-
době jednou z nejlepších v České republice.
Mám také radost, že se výrazně zlepšilo vní-
mání společnosti mezi představiteli firemní
sféry, kdy je méně než jedno procento nespo-
kojených pod úrovní statistické chyby. Také
to, že 97 % podnikatelských subjektů je spo-
kojeno s dodávkami pitné vody a 96 % hod-
notí pozitivně její kvalitu, má pro další práci
velkou váhu a je pro nás výzvou do budouc -
na,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava
Anatol Pšenička.

Více než 8,5 % domácností se vyjádřilo
ke kvalitě vody negativně. „Ale některé pa-
rametry, kvůli nimž lidé hodnotí vodu jako
nekvalitní, například výskyt rzi, kterou zmi-
ňovala polovina nespokojených lidí, souvisí

spíše s vnitřními rozvody v domech, tedy sta-
vem infrastruktury za vodoměrem, než s kva-
litou dodávané vody. Pravidelně provádíme
rozbory surové vody před úpravou, v průběhu
úpravárenského procesu i vody upravené.
Probíhají také analýzy pitné vody u záka-
zníka (odběry z kohoutku). Výsledky rozborů
kvality jsou každý týden zveřejňovány na
stránkách www.smvak.cz dle sledovaných
parametrů, jednotlivých úpraven vody, nejvý-
znamnějších vodojemů i oblastí, které jsou
vodou zásobovány,“ říká ředitel vodovodů
SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Z průzkumu zároveň vyplývá, že si 94 %
domácností myslí, že se poruchy u dodávek
pitné vody vyskytují málo často, případně
prakticky vůbec. V případě poruch kanali-
začního systému jde dokonce o 97 % re-
spondentů. 95 % dotazovaných si myslí, 
že jsou poruchy odstraňovány rychle.

„Zajímavostí je, že žádný představitel mu-
nicipalit při dotazování neodpověděl, že by
odstraňování poruch probíhalo pomalu. Na-
opak téměř dvě třetiny si myslely, že jsou po-
ruchy odstraňovány velmi rychle (62,5 %),
což představuje za poslední čtyři roky nárůst
o 40 %. Tento trend je tedy výrazný a pro vo-
daře velmi pozitivní,“ vysvětluje Gažík.

Jak komunikovat s odběrateli?
Se společností SmVaK přichází osobně do
kontaktu stále 88 % dotazovaných při
odečtu vodoměrů, více než třetina používá
zákaznickou linku a více než čtvrtina re-
spondentů navštívila osobně některé ze zá-
kaznických center nebo obchodních míst.

Lidé také hodnotili kvalitu a profesiona-
litu služeb zákaznických center. Pouze dvě

Po dvou letech opět proběhl
průzkum spokojenosti zákazníků 
Více než 91 % domácností vnímá dodávanou pitnou vodu jako kva-
litní, 90 % respondentů hodnotí pozitivně činnost samotných SmVaK
Ostrava. Příznivě vodaře reflektují i regionální politici a podnikatelé

Jakou formou přicházíte do kontaktu 
s SmVaK Ostrava, kterou formu preferujete?
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je pro Vás nejvýhodnější?
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Pomáháme potřebným

procenta těch, kteří daná místa navštívili,
vyjádřili s některým ze sledovaných aspektů
nespokojenost. Velmi pozitivně (s průměr-
nou známkou 1,19 za profesionalitu a cho-
vání ) hodnotili respondenti také odečítače
vodoměrů.

Ke změnám souvisejícím s elektronizací
společnosti dochází také v tom, jaký způ-
sob platby považují odběratelé za nejvý-
hodnější. Již pro téměř polovinu z nich je
nejvhodnější formou převod z účtu (nárůst
od roku 2015 o 15 %), pro necelou čtvrtinu
platba složenkou (pokles o 8 % mezi jed-
notlivými výzkumy), případně zálohově
(nárůst o 5 %).

Dotazy se týkaly také služeb společnosti
mimo dodávek pitné vody a odvádění a
čištění vody odpadní. 16 % domácností již
využilo služby ve stavebně-montážní ob-
lasti, 15 % dotazovaných si nechalo provést
rozbor vody v laboratoři, 10 % vyčistit
odpad, 7 % vyvést žumpu nebo septik 
a 4 % si nechalo napustit zahradní bazén
autocisternou (Oproti minulému průzkumu
o 8 % narostl počet dotazovaných, kteří
uvedli, že vlastní zahradní bazén.). 

Průzkum mezi 900 domácnostmi,
kam dodává SmVaK Ostrava pitnou
vodu a odvádí vodu odpadní, byl reali-
zován v říjnu letošního roku. Ve stejném

období proběhlo také dotazování zástupců
100 měst a obcí v regionu a 100 představi-
telů podnikatelských subjektů.

Víte, kolik v současnosti platíte
za pitnou vodu a stočné?

49% 51%
ano

ne

Stejně jako v předchozím předvánoč-
ním období i v roce 2017 proběhla
mezi zaměstnanci SmVaK Ostrava

sbírka nepotřebného oblečení pro nezisko-
vou organi zaci MOMENT, která provozuje 
v našem regionu síť dobročinných second
handů. 

A stejně jako minule vodaři ukázali, že
mají srdce na správném místě a umí po-
moci těm, jejichž život není právě jednodu-
chý, osud k nim nebyl natolik vstřícný jako
k většině z nás a musí často řešit řadu složi-
tých a někdy nepříjemných situací.

Opět šlo o jednu z neúspěšnějších akcí,
kterou MOMENT během svého fungování
realizoval. Podařilo se vybrat více než 250
kilogramů oblečení a dalších drobností,
jako byly boty, dětské hry, ale překvapivě
také třeba gramofonové desky.

Předvánoční sbírka proběhla v budově
správy, v jednotlivých provozech, středis-
cích a největších úpravnách od 13. do 20.
listopadu. Z těchto míst bylo oblečení sve-
zeno do správní budovy do Ostravy tak,
aby si ho MOMENT mohl poslední listopa-
dovou středu odvézt do svého skladu a ná-
sledně do provozoven v regionu.

„Všichni, kdo se do sbírky zapojili, nebo
pomáhali s její organizací, si zaslouží velké
poděkování a uznání. Stejně jako minule
ukázali, že dokážou prakticky projevit solida-
ritu s těmi, kdo to potřebují. Loni jsem sbírku
hodnotil tak, že mě přístup kolegů velice mile

překvapil a v předvánočním období na mě
silně zapůsobil. To už tedy letos neplatí. Jen
se znovu potvrdilo, že v naší společnosti je
velké množství lidí, jimž není lhostejný osud
ostatních v našem regionu, ale i jinde ve
světě. Jsem hrdý na to, že mohu vést firmu,
kde mám takové kolegy,“ hodnotí akci gene-
rální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Kde pomáhá MOMENT? 
• Obchod MOMENTu v centru Ostravy z prodeje

pomáhá Mobilnímu hospici Ondrášek.
• Karvinská prodejna se zapojila do projektu na

záchranu slonů v Africe organizace Save 
Elephant. 

• MOMENT podporuje také denní stacionář Že-
břík pomáhající postiženým lidem a jejich ro-
dinám, nebo projekt Kola pro Afriku. 

• Princip fungování spočívá v tom, že po odečtení
nákladů směřují prostředky za prodané zboží
podporovaným projektům a organizacím. 

• MOMENT zaměstnává lidi s omezenou pra-
covní schopností a kromě desítek zaměstnan -
ců v prodejnách při realizaci projektu spo lu -
pracuje dalších více než sto dobrovolníků.

• Veškeré další informace o organizaci i subjek-
tech, které podporuje, najdete na interneto-
vých stránkách www.moment-ops.cz.

Co říká o MOMENTU jeho ředitelka
„Klademe důraz také na dobrovolnictví a zapojení místní komunity. Kromě více než šedesáti stálých
zaměstnanců se do naší činnosti zapojuje více než 100 dobrovolníků, převážně seniorů a maminek.
Snažíme se aktivizovat komunitu tím, že lidé do našich obchodů darují oblečení a další věci, které jim
bez užitku leží ve skříni. I tím posilujeme vědomí lidí, že je dobré pomáhat lidem, kteří to potřebují,“
říká ředitelka Moment ČR, Simona Honsová

Vodaři opět pomohli předvánoční
sbírkou oblečení potřebným
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Pitná voda

Voda, vodárenství a vodohospodář-
ství se stávají tématem strategic-
kých diskuzí o budoucnosti kvality

života v naší zemi. Problematiku vody ně-
kteří ministři z minulé vlády dokonce ozna-
čovali za nejdůležitější a také nejcitlivější
téma, které bude potřeba v dalším období
řešit. Média informují o problémech s do-
dávkami pitné vody především v oblastech,
které jsou závislé na drobných lokálních
zdrojích podzemní vody. Jsou také často
zmiňovány oblasti, které jsou z hlediska
současného i budoucího zásobování nejcit-
livější, jimiž jsou například jižní Morava
nebo část Olomouckého kraje, Vysočiny
nebo východních Čech. Otevírá se téma
budování nových vodárenských nádrží 
v některých částech země, startují politická
i veřejná jednání ohledně vhodnosti těchto
zásahů do krajiny často v místech, které
jsou významnými krajinnými lokalitami,
jako je třeba údolí Zdobnice v Orlických
horách. Zjednodušeně se řeší dvě základní
jen zdánlivě protichůdné oblasti, které mají
leccos společného – sucho a povodně.

Jaké je v tomto ohledu situace v našem
regionu? Hrozí nám nedostatek dodávek
pitné vody? Na to jsme se ptali ředitele 
Ostravského oblastního vodovodu společ-
nosti Severomoravské vodovody a kanali-
zace Ostrava Jiřího Komínka.

Začnu jako laik trochu netradičně, 
a to názvem vaší funkce. Ostravský ob-
lastní vodovod. Co to znamená? Jde o
vodovod zásobující Ostravu a její okolí?

Vaše definice platí jen částečně a histo-
rie je v tomto ohledu poměrně dlouhá 
a složitá. Pokusím se to maximálně jedno-
duše vysvětlit. Ostravský oblastní vodovod
je vlastně páteřní systém výroby a distri-
buce pitné vody v našem regionu. Budován
byl od padesátých let minulého století. 
V regionu se vybudovaly údolní nádrže,
které slouží jako zdroje surové povrchové
vody pro výrobu pitné vody. Pod Jeseníky
jde o nádrž Kružberk, z níž první voda při -
tekla na úpravnu vody a následně do Ostra -
vy v prosinci roku 1958. Takže příští rok
budeme slavit šedesáté výročí, kdy první

voda z Oderských vrchů přitekla do ostrav-
ské Poruby. O mnoho let později až v pore-
volučním období nad Kružberkem byla
vybudována několikanásobně větší pře-
hradní nádrž Slezská Harta. V Beskydech
jsou jako centrální zdroje pro výrobu pitné
vody využívány Šance a Morávka. Několik
kilometrů pod těmito přehradami jsou vy-

Komínek: Nedostatek pitné
vody regionu nehrozí

Jiří Komínek, 55 let, Ostravský
rodák. Po absolvování SPŠ
stavební v Ostravě vystudoval
obor Vodní stavby a vodní
hospodářství na VUT v Brně. 
V SmVaK Ostrava zahájil svou

profesní činnost bezprostředně po ukončení
studia v roce 1986 jako referent. V roce 1992 na-
stoupil na pozici vodohospodáře vnitřní organi-
zační jednotky OOV, kde později pracoval jako
hlavní inženýr. Od roku 2002 zastává pozici ředi-
tele Ostravského oblastního vodovodu. Je že-
natý a má dvě dospělé děti. Ve volném čase se
věnuje cestování s rodinou, rockové hudbě 
a cykloturistice.

Magazín Patriot (www.patriotmagazin.cz) přinesl ve svém posledním
vydání v roce 2017 rozhovor s ředitelem Ostravského oblastního vo-
dovodu Jiřím Komínkem. Přinášíme jeho kompletní znění. 
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budovány tři naše největší úpravny pitné
vody – v Podhradí u Vítkova, v Nové Vsi 
u Frýdlantu nad Ostravicí a ve Vyšních Lho-
tách na Frýdecko-Místecku. V nich vyrá-
bíme 95 % pitné vody (zhruba 60 milionů
kubíků pitné vody ročně), kterou distri -
buujeme v regionu.

Systém vodovodních přivaděčů Ostrav-
ského oblastního vodovodu je v součas-
nosti dlouhý zhruba 500 kilometrů a je na
něm umístěno více než 110 vodojemů. Jde
o ty největší vodojemy v našem regionu
sloužící pro významná sídla v kraji.

A zmiňovaná Ostrava a okolí?
V našem regionu je situace taková, že

my jako SmVaK zásobujeme jako naše ko-
nečné zákazníky více než 700 tisíc lidí od zá-
padu na východ, od malých obcí až po
velká sídla. Nicméně v samotné Ostravě
provozuje vodárenskou infrastrukturu vlast-
něnou městem jiná společnost, a to Ostrav-
ské vodárny a kanalizace (OVAK). Vím, že
tuto skutečnost velké množství lidí v regi-
onu příliš nerozlišuje. Takže jsme dvě velmi
úzce spolupracující, ale samostatné společ-
nosti se společnou velkou částí historie.

Fakt je ten, že OVAK má v Ostravě své
podzemní zdroje – například v Nové Vsi pro
Hulváckým kopcem, nebo zdroj Důlňák u
Vratimova a zdroje v Bartovicích. Nicméně
zhruba 60 % vody, kterou Ostravané vypijí,
nakupují u nás jako takzvanou vodu předa-
nou. Zdrojem vody může být Kružberk
(naše Úpravna vody Podhradí) nebo Šance
(naše Úpravna vody Nová Ves). Pitnou vodu
jim dopravujeme na předávací místa na
okraji Ostravy, odkud oni prostřednictvím
své sítě vodu rozvádějí lidem ve městě.

Oblastní vodovod se jmenuje Ostravský
podle centra regionu, ale ve skutečnosti zá-
sobujeme většinu kraje, často i velmi od-
lehlé oblasti v Oderských vrších nebo
Beskydech.

Potom je samozřejmě v regionu další
možnost, kdy si dodávky pitné vody řeší
obce nebo města samy. Příkladem je třeba
Krnov.  Nebo Hlučín, který má částečně své
vlastní zdroje, částečně mu vodu dodává -
me my jako zmiňovanou vodu předanou.

A teď pojďme k našemu hlavnímu té-
matu. Je vodních zdrojů v regionu dosta -
tek? Nehrozí problémy s dodávkami
pitné vody odběratelům?

Nehrozí. Příčin je celá řada. Už jen napří-
klad to, že zmiňovaný systém Ostravského

oblastního vodovodu byl budován v době
průmyslového rozmachu regionu, kdy se
na Ostravsko i Karvinsko stěhovaly desetiti-
síce lidí za prací. Vznikala nová města jako
třeba Havířov, radikální proměnou prochá-
zela třeba Orlová a další hornická a hut-
nická města. Tomu všemu byla přizpůsobe -
na vodohospodářská a vodárenská infra-
struktura, která se budovala. Například
Kružberk a Slezská Harta mají kapacitu při
naplněnosti dohromady přes 200 milionů
kubíků vody. To je čistě teoreticky naše vý-
roba na tři roky. Morávka a Šance v beskyd-
ské části systému mají kapacitu dalších
padesát milionů kubíků. A z těchto zdrojů
vyrábíme 95 % veškeré pitné vody. 

Stejně tak naše tři centrální úpravny
mají v současnosti zhruba dvojnásobnou
výrobní kapacitu oproti tomu, kolik vody 
v nich vyrábíme a kolik jí je potřeba. A to 
i přesto, že zásobujeme také částečně Pře-
rovsko, kam dodáváme místním vodárnám
vodu kromě Přerova také například do Hra-
nic na Moravě nebo Lipníku nad Bečvou.
Vodu dodáváme také do Polska, do hornic-
kého příhraničního města Jastrzębie-Zdrój.

Dá se proto říci, že kapacita nádrží je do-
statečná, kapacita úpraven vody také a sy-
stém distribuce je natolik robustní, že by
dokázal zásobovat podstatně více obyva-
tel, než jich v regionu žije.

Já tady samozřejmě nemluvím o tom, že
sucho v některých částech kraje lidi netrápí
například při zemědělské činnosti. Ale 
v oblasti pitné vody jí je dostatek.

Takže budování dalších přehrad 
v kraji není potřeba?

Pro účely dodávek pitné vody nikoliv.
Samozřejmě všichni jsme zaznamenali

často velmi emotivní debaty o plánované
výstavbě Nových Heřminov, ale účelem to-
hoto díla má být protipovodňová ochrana
Opavska a Krnovska, takže nijak nesouvisí
se stabilitou dodávek pitné vody.

Přesto i u nás v regionu jsme mohli 
v mimořádně suchém roce 2015 v létě
číst, že některé obce mají problémy 
s nedostatkem pitné vody.

Ano, ale šlo o místa, která nejsou sou-
částí systému Ostravského oblastního vo-
dovodu. Pár příkladů. Tento problém jsme
řešili ve Lhotce pod Ondřejníkem, kde byl
podzemní zdroj vody nedostatečně vy-
datný. Takže jsme prostě vodu do vodo-
jemu navezli cisternou.

Problém byl například s lokálním zdro-
jem Bystré na Frenštátsku, kde prakticky
netekla v horkém létě voda. Ale opět jsme
našli řešení. Zprovoznili jsme čerpadla a
provedli manipulace na síti tak, že obyva-
telé žádný problém nezaznamenali. Tím
mimo jiné narážím na další výhodu našeho
systému. Místa připojená na Ostravský ob-
lastní vodovod jsou v systému velice často
natolik propojena tak, že jsme schopni
vodu převádět ze západu na východ a na-
opak. Vezměte si Jablunkovsko. V polovině
roku 2016 jsme napojili na centrální distri-
buční systém třináct tisíc lidí, kteří v nejvý-
chodnější části země žijí. Ti byli závislí
pouze na tamních lokálních zdrojích povr-
chové nebo podzemní vody. Nyní máme
možnost obyvatele variantně přepojit na
centrální systém, když se u těch lokálních
projeví nějaký problém související s déle tr-
vajícím suchem, na něž jsou místní zdroje
citlivější. Mimo jiné tato východní část regi-
onu, řekněme Třinecko a Jablunkovsko byla
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v předlistopadovém období místem, kde se 
v okolí Dolní Lomné právě kvůli závislosti
na místních zdrojích počítalo s vybudová-
ním nádrže pro vodárenské účely. To už je
ale minulost.

Takže ano, problémy mohou mít místa,
která nejsou napojená na centrální systém.
V jeho případě jsou rezervy více než dosta-
tečné.

A proč se další místa na systém 
nepřipojí?

To je samozřejmě správná otázka, která
má ale ekonomickou, technickou, spole-
čenskou, ale i politickou rovinu. Například 
v dobách socialismu existovaly úvahy 
o propojení Ostravského oblastního vodo-
vodu s částí dnešního Olomouckého kraje,
který je závislý na lokálních zdrojích. Jde 
o oblast horní Moravy, řekněme Šumper-
ska a Zábřežska. To nakonec realizováno
nebylo. Takže dnes si musíme vždy položit
otázku, zda máme dostatečné zdroje, zda
je to technicky proveditelné, kdo tam 
v současnosti vodu distribuuje, protože by
to mělo vliv na jeho podnikání, kolik to
bude stát a kdo to zaplatí, protože výstavba
infrastruktury není levná záležitost. Na to,
abychom ji mohli postavit, si musíme vydě-
lat a cena vody je jak známo velmi senzi-
tivní a citlivé téma.

A ještě se vrátím k Ostravskému obla-
stnímu vodovodu. Váš časopis se jmenuje
Patriot. A jsme-li skuteční patrioti, pak na
náš páteřní systém můžeme být hrdi. Na to,
jak ho projektanti tehdy navrhli s ideou, že
zachovali možnost gravitační dopravy na-
prosté většiny vyrobené pitné vody  bez
potřeby ji čerpat, nebo na to, jaké manipu-
lace a převádění vody umožňuje systém
mezi jednotlivými částmi regionu díky jeho
následujícímu rozvoji a modernizaci. 
I v rámci naší země můžeme systém Ostra -
vského oblastního vodovodu označit za 
výjimečný.

A kolik takových míst spoléhajících
na místní zdroje oproti velkým přehra-
dám, o nichž jste mluvil, v regionu je?  

Můžu mluvit za nás jako společnost
SmVaK. My provozujeme celkem čtyři de-
sítky zdrojů. O třech dominantních jsem
mluvil, ty ostatní, malé lokální zdroje, se na-
chází převážně v odlehlých horských oblas-
tech třeba na Třinecku nebo Frenštátsku,
ale například také v příhraničí na některých
místech Opavska. 

Potom samozřejmě víme, že některé
obce v regionu mají vlastní zdroje, které si,
stejně jako distribuční síť v dané lokalitě,
zajišťují sami vlastními silami.

Myslím, že jsme všichni zaregistrovali
argumenty některých politických stran,
že voda jako strategická surovina by
měla být v rukou měst a obcí, potažmo
státu. Že by ji neměly dodávat soukromé
subjekty. Ty by dokázaly lépe problema-
tiku sucha řešit a díky veřejným pro-
středkům by dokázaly lépe zajistit
financování opatření proti suchu.

Ano, toto samozřejmě občas slýcháme 
a jde o mediálně přitažlivé téma. Naše spo-

lečnost je navíc oproti jiným velkým provo-
zovatelům v zemi v unikátní pozici v tom,
že infrastrukturu nejen provozuje, ale také
vlastní. Ale tyto diskuze přenechám politi-
kům. Náš úkol je jasný. Vyrobit pitnou vodu
v dostatečném množství a výborné kvalitě
a dodat ji našim odběratelům za odpovída-
jící cenu.

Ale obecný pohled na český trh ukazuje
to, že tam, kde provozují infrastrukturu
města nebo obce oproti soukromým spo-
lečnostem, voda v průměru levnější není.
Stejně tak se jim nevyhýbají problémy sou-
visející se suchem nebo stavem infrastruktu -
ry vyžadující značné investice. Těch fakto -
rů, které vstupují do hry, je velké množství.

Ostravský oblastní vodovod
u Ostravský oblastní vodovod je základním výrobním a distribučním systémem zajiš-

ťujícím dodávku pitné vody v Moravskoslezském kraji, části Olomouckého kraje a pří-
hraniční části Polska;

uZačal se budovat v roce 1954. První voda byla z Úpravny vody Podhradí do Ostravy
dopravena v prosinci 1958;

uDélka vodovodní sítě je 500 kilometrů převážně ocelového potrubí;

uMá tři hlavní úpravny vody (Podhradí, Nová Ves a Vyšní Lhoty) s celkovou kapacitou
4850 litrů za sekundu, které upravují vodu z údolních nádrží Kružberk, Šance 
a Morávka;

u 95 % výroby pitné vody je zajišťováno z povrchových zdrojů v centrálních úpravnách.
Zbývající část je vyráběna v 39 lokálních úpravnách místních zdrojů povrchové nebo
podzemní vody;

uObjem 121 vodojemů systému je 302 060 m3 vody;

u Systém má dvě části: Beskydský skupinový vodovod se zdroji Morávka a Šance
(úpravny vody Vyšní Lhoty a Nová Ves) a Kružberský skupinový vodovod se zdro-
jem Kružberk v kaskádě s údolní nádrží Slezská Harta;

u Systém je s výjimkou čerpání do vodojemů Čeladná, Vítkov a do vodovodní sítě
města Jastrzębie-Zdrój gravitační;

uCentrální úpravny vod jsou vzájemně propojeny systémem vodovodních přivaděčů,
který je provozován jako převážně gravitační s velkokapacitními vodojemy (zásob-
níky) pitné vody.

Historie
u 1954 – 1958 budování údolní nádrže Kružberk, Úpravny vody Podhradí a navazující

infrastruktury. První voda do Ostravy dorazila v prosinci 1958;

uV 50. - 60. letech 20. století bylo řešeno zásobování regionu pitnou vodou z Beskyd.
Vznikají Úpravna vody Nová Ves a Úpravna vody Vyšní Lhoty a výše položené údolní
nádrže jako zdroje surové vody;

u 1961 – zahájen provoz Úpravny vody Vyšní Lhoty;

u 1969 – zahájen provoz Úpravny vody Nová Ves (dokončena v roce 1973);

uV 90. letech 20. století byly dobudovány základní parametry systému. Další investice
ho dále zefektivňují, vylepšují, umožňují zastupitelnost zdrojů, připojují se lokality
závislé na místních zdrojích.
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Původní mechanicko-biologická čistírna
odpadních vod v Karviné, která byla uve-
dena do provozu v roce 1961 a byla na za-
čátku nového tisíciletí nahrazena novým
moderním provozem splňujícím přísné le-
gislativní požadavky, je zdemolována a
areál je vyčištěn. Odstranění chátrající ob-
jektů nevyužívaného provozu bylo prove-
deno také s ohledem na požadavky statu -
tárního města Karviná. Důvodem akce jsou
ekologické i bezpečnostní aspekty, stejně
jako estetický vzhled areálu v blízkosti me-
zinárodního železničního koridoru. Místo
bylo také terčem nájezdů nepřizpůsobi-
vých obyvatel. Akce byla zahájena v polo-
vině srpna, skončila v prosinci. Na jaře
bude lokalita zatravněna.

„V roce 2001 byla uvedena do provozu
nová čistírna odpadních vod, která byla vy-
budována za více než 400 milionů korun. Tím
se stala ta původní z šedesátých let minulého
století nepotřebnou. Pro objekty nebylo nale-
zeno nové využití, chátraly a areál nepůsobil

zrovna reprezentativně. Proto jsme se roz-
hodli objekty odstranit a lokalitu na vlastní
náklady vyčistit. Jsme odpovědná společnost
a jasně dokazujeme, že po sobě umíme ukli-
dit, když některé ze zařízení, objektů nebo

technologií již dosloužily a jsou dále nepo-
třebné. V dalších letech máme v plánu po-
stupně odstraňovat další již nevyužívané
objekty ve špatném stavu v areálech našich
dalších čistíren odpadních vod,“ vysvětluje
generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol
Pšenička.

V Karviné bylo potřeba odstranit napří-
klad bývalou provozní budovu, šatny, nebo
budovu laboratoří. Stejně tak bylo nutné
zdemolovat konstrukce původních vyhní-
vacích nádrží, biologických filtrů, biočer-
pací stanice, kalového pole, kanalizační 
a vodovodní šachty a armaturní komory. 

„Všechny objekty byly odstraněny metr
pod stávající terén. Bylo nezbytné nepo-
třebný materiál odvézt a zasypat hluboké vý-
kopy separovanou drtí. Na povrchu byla
rozprostřena ornice, která bude na jaře oseta
travou. Museli jsme odstranit také zpevněné
betonové plochy nebo asfaltové komunikace
v areálu,“ vysvětluje ředitel kanalizací
SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

V příštích letech jsou v plánu v areálech
dalších čistíren odpadních vod SmVaK 
Ostrava k demolici například starý plynojem 
a uskladňovací nádrž ve Frýdku-Místku, 
uskladňovací nádrž ve Frýdlantu nad Ostravi -
cí, vyhnívací nádrž v Orlové nebo stará správní
budova a hydroforní stanice v Havířově. 

Stará čistírna odpadních
vod v Karviné odstraněna 
SmVaK Ostrava dokončily demolici původní a nyní nevyužívané čis-
tírny odpadních vod v Karviné za 30 milionů korun. Akce má ekolo-
gické, bezpečnostní i estetické aspekty
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Jednotka středisko středisko středisko středisko středisko středisko 
Frýdek-Místek Český Těšín Karviná Havířov Nový Jičín Opava

Obyvatelé napojení na kanalizaci počet 82 273 61 888 78 042 112 559 87 037 73 399
Počet čistíren počet 14 8 7 12 13 11
Kapacita čistíren m3/den 51 138 45 827,5 40 803 60 372 33 234 25 960
Kapacita čistíren
Ekvivalentní obyvatelé kg BSK5.d-1 205 468 155 090 126 360 157 032 119 244 170 360

Délka kanalizační sítě km 352 195 246 330 338 280
Kanalizační přípojky počet 9 868 4 825 6 276 8 656 11 841 10 728

Kanalizace a čistírny v působnosti SmVaK Ostrava

Jak odvádíme a čistíme
odpadní vody v regionu?
V minulém díle našeho seriálu
Cesta vody jsme se věnovali přede-
vším začátkům a historii fungování
kanalizačních systémů a čistíren
odpadních vod v oblastech, kde 
v minulosti působily a v součas-
nosti působí SmVaK Ostrava. 

Poukázali jsme na počátky odvádění 
a čištění odpadních vod na Ostravsku
a v dalších částech regionu, sledovali

jsme bouřlivý rozvoj sektoru v poválečných
letech a v dobách budování ocelového
srdce tehdejší republiky a jeho okolí. Věno-
vali jsme se také změnám ve struktuře 
a územním působení SmVaK Ostrava v pře-
dlistopadovém období, ale také po roce
1989 a v dalších desetiletích. Stručně jsme
se zastavili také u současné situace a no-
vého přístupu k čištění odpadních vod.

Tentokrát se zaměříme na systém kana-
lizací a čistíren odpadních vod, které
SmVaK Ostrava vlastní a spravuje, stejně
jako na lokality ve vlastnictví municipalit,
které vodárenská společnost provozuje na
základě koncesních smluv s jejich majiteli.

Více než půl milionů lidí 
napojených na kanalizaci

SmVaK Ostrava ke konci roku 2017 pro-
váděly odvádění a čištění kanalizačních
vod v 80 městech a obcích nejen morav-
skoslezského regionu. Od roku 2016 napří-
klad společnost zajišťuje na základě

smlouvy s obcí provozování kanalizace 
a čistírny odpadních vod ve Velkých Losi-
nách v podhůří Jeseníků v Olomouckém
kraji. Nově od počátku roku 2018 převzala
vodárenská firma provozování kanaliza -
čních čerpacích stanic a čistíren odpadních
vod v Mostech u Jablunkova pod masivem
Beskyd v blízkosti hranice se Slovenskem. 

„Délka kanalizační sítě ve správě nebo
majetku SmVaK Ostrava ke konci roku 2017
dosahovala 1844 kilometrů, z toho více než
1220 kilometrů bylo ve vlastnictví  vodáren-
ské společnosti, zbytek v majetku municipalit
byl provozován prostřednictvím pachtovních,
nebo koncesních smluv. Na kanalizaci pro ve-
řejnou potřebu je napojeno více než 515 tisíc

obyvatel, což představuje zhruba dvě třetiny
lidí žijících v lokalitách, kde naše společnost
působí. Počet přípojek přesáhl 55 tisíc. Provo-
zujeme 68 čistíren odpadních vod, z toho 21
patří jiným majitelům a jsou provozovány na
základě smluv. Kapacita čistíren dosahuje
zhruba 985 tisíc ekvivalentních obyvatel, což
představuje více než 270 tisíc kubíků odpadní
vody, které jsou schopny během jednoho dne
zpracovat,“ popisuje základní parametry 
systém ředitel kanalizací SmVaK Ostrava
Jan Tlolka.

Na stokové síti funguje 157 kanaliza -
čních čerpacích stanic (přes 50 v majetku
SmVaK Ostrava, více než 100 v majetku
obcí a měst provozovaných na smlouvu).
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Dynamické dění v kanalizacích 
a čistírenství
To, že bylo dění v oblasti odvádění odpad-
ních vod v regionu v posledních letech dy-
namické, dokládá skutečnost, že například 
v roce 2008 provozovaly SmVaK Ostrava
1450 kilometrů kanalizací. Délka za necelé
desetiletí narostla o 400 kilometrů sítě a
související infrastruktury, které především
obce a menší města (větší města v okrajo-
vých, dosud neodkanalizovaných částech)
ve většině případů budovaly s využitím ev-
ropských něco státních dotačních titulů
mimo jiné kvůli stále se zpřísňující národní 
i evropské legislativě.

„Za posledních dvacet let se výrazně pro-
měnil také podíl obyvatel napojených na ka-
nalizaci pro veřejnou potřebu nebo čistírny
odpadních vod v oblastech, kde působíme.
Zatímco v roce 1995 bylo na kanalizaci napo-
jeno zhruba 58 % obyvatel, od roku 2011 do
současnosti tento podíl osciluje mezi 64 a 65 %.
To samozřejmě kromě rozšiřování kanalizač -
ní sítě do značné míry souvisí také se socio-
demografickým vývojem v regionu, kde počet
obyvatel dlouhodobě klesá. V absolutních čí-
slech můžeme říct, že počet lidí napojených
na kanalizaci se mezi lety 1996 a 2016 zvýšil 

z půl milionu na více než 515 tisíc, ačkoliv
počet obyvatel v námi provozovaných lokali-
tách kvůli dlouhodobému vylidňování Mo-
ravskoslezského kraje klesl z 858 na 815 tisíc,“
vysvětluje trendy Jan Tlolka.

Obdobný vývoj je patrný u napojení

obyvatelstva na čistírny odpadních vod.
Zatímco v roce 1996 jich bylo o něco více
než půl milionu, v roce 2016 již šlo o téměř
530 tisíc lidí. Procentuálně vyjádřeno se je-
jich podíl zvýšil z 52 na 65 % a stále mírně
roste.

Počet obyvatel napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu 
a čistírnu odpadních vod
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Jak působíme v kraji?
Z geografického hlediska je možné pů-

sobnost vodárenské společnosti v oblasti
kanalizací a čistírenství rozdělit na čtyři ob-
lasti, které se v zásadě kryjí s okresy Opava,
Nový Jičín, Karviná a Frýdek-Místek. Pro
efektivnější řízení má tyto mikroregiony
společnost rozděleny do působnosti šesti
středisek čistíren odpadních vod a šesti
středisek kanalizačních sítí. Kromě zmiňo-
vaných okresních měst jde v případě čistí-
ren ještě o střediska v Havířově a Třinci, 
v případě kanalizačních sítí také o Havířov
a Český Těšín. Jako vyšší organizační jed-
notky jsou nad nimi zřízeny dva provozy –
první pro oblast Frýdecko-Místecka a Kar-
vinska, druhý pro oblast Novojičínska 
a Opavska.

Vzhledem k počtu obyvatel v těchto čás-
tech Moravskoslezského kraje, je možné
říct, že na Karvinsku a Frýdecko-Místecku je
napojeno na kanalizační síť celkem zhruba
dvakrát tolik obyvatel v porovnání s Novoji-
čínskem a Opavskem spolu s Bruntálem, kde
SmVaK Ostrava kanalizaci a čistírnu v ma-
jetku města provozuje na základě smluv-
ního vztahu (335 tisíc, oproti 180 tisícům).

Základní parametry
Z pěti čistíren s největší kapacitou se na-
cházejí čtyři na Karvinsku a Frýdecko-Mís-
tecku. Čistírna pro Frýdek-Místek je pro -
jektovaná na 165 tisíc ekvivalentních oby-
vatel, třinecký provoz na 116 tisíc, čistírna 
v Havířově na 103 tisíc a karvinská lokalita
na více než 88 tisíc. Druhou nejkapacitnější

čistírnou SmVaK Ostrava je ta opavská,
která dokáže vyčistit odpadní vody od
téměř 150 tisíc ekvivalentních obyvatel.

Nejdelší kanalizační síť má na starosti
frýdecko-místecké středisko (352 kilome-
trů), čistírny v jeho působnosti mají díky
provozu ve Frýdku-Místku celkově největší
kapacitu (více než 205 tisíc ekvivalentních
obyvatel), napojeno na kanalizační systém
je zde více než 82 tisíc obyvatel ve 22 měs-
tech a obcích. Středisko má na starosti také
nejvíce čistíren odpadních vod – čtrnáct. 
V samotném Frýdku-Místku a jeho okrajo-
vých částech měří kanalizační síť téměř 150
kilometrů. Hlavní část kanalizační sítě byla

ve Frýdku-Místku budována od roku 1963,
postupně byly rekonstruovány kanalizační
sítě ve starší městské zástavbě, jejichž tech-
nický stav odpovídá době vybudování.

Vůbec nejvíce napojených lidí na kanali-
zaci pro veřejnou potřebu je v působnosti
střediska v Havířově (113 tisíc), což je dáno
především počtem obyvatel tohoto města -
středisko má v působnosti dalších sedm mu -
nicipalit. Má na starosti 330 kilometrů kana-
lizační sítě a dvanáct čistíren odpadních vod,
které mají projektovanou kapacitu na 157
tisíc ekvivalentních obyvatel. V samotném
Havířově jde o 119 kilometrů kanalizační
sítě, v druhé největší Orlové o 80 kilometrů.

V tomto porovnání je nejmenší středi-
sko kanalizačních sítí v Českém Těšíně, 
v jehož působnosti je na kanalizaci pro ve-
řejnou potřebu napojeno zhruba 62 tisíc
obyvatel v pěti městech a obcích. Odpadní
voda je v jeho spádové oblasti odváděna
do osmi čistíren odpadních vod. V Českém
Těšíně měří kanalizační síť 66 kilometrů, ve
vedlejším Třinci 86 kilometrů. V Třinci byla
jednotná stoková síť budována od roku
1920, její převážná část ale byla vybudo-
vána až v šedesátých a na počátku sedm-
desátých let minulého století.

Karvinské středisko má na starosti 246
kilometrů kanalizační sítě. Z toho 118 kilo-
metrů připadá přímo na Karvinou, 69 na
Bohumín. V působnosti střediska je osm
municipalit. Odpadní voda je odváděna do
dvanácti čistíren odpadních vod s projekto-
vanou kapacitou 126 tisíc ekvivalentních
obyvatel.
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Novojičínsko a Opavsko
V kompetenci novojičínského střediska je
19 municipalit (druhý nejvyšší počet) s 87
tisíci napojenými obyvateli na kanalizaci
pro veřejnou potřebu. Odpadní voda je od-
váděna do některé ze čtrnácti čistíren,
které mají projektovanou kapacitu pro více
než 128 tisíc ekvivalentních obyvatel. V sa-
motném Novém Jičíně a vedlejším Šenově
je vybudováno 73 kilometrů kanalizační
sítě. Nejstarší části systému byly budovány
již od roku 1910, ale zhruba dvě třetiny po-
cházejí ze sedmdesátých let, nebo jsou
ještě mladší.

V druhém největším městě v působ-
nosti střediska – Kopřivnici – jde o téměř
60 kilometrů. Převážná část kanalizační sítě
byla budována od roku 1970.

V Opavě a jejích částech je téměř 170 ki-
lometrů kanalizačních sítí, další lokality 
v působnosti opavského střediska jsou vý-
razně menší s výrazně kratší délkou kanali-
začních stok. V působnosti střediska je 16
obcí s kanalizací pro veřejnou potřebu, jejíž
celková délka je 280 kilometrů. Odpadní
voda je odváděna do některé z jedenácti
čistíren odpadních vod. Jejich celková pro-
jektovaná kapacita je 170 tisíc ekvivalent-

ních obyvatel. V Opavě začala být budo-
vána jednotná kanalizační síť již v roce
1878. Nejstarší části – zejména vejčité pro-
fily – jsou vybudovány z dusaného betonu.

„Poněkud specifickou pozici má pro nás
Bruntál, kde je kanalizační síť i čistírna v ma-

jetku města, a my ji provozujeme na základě
smluvního vztahu. Napojeno na kanalizaci je
zde prostřednictvím dvou tisíc přípojek téměř
17 000 obyvatel. Čistírna odpadních vod je
projektována na více než 37 tisíc ekvivalent-
ních obyvatel,“ popisuje Tlolka.

Podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 
a čistírnu odpadních vod
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Čistírna odpadních vod Opava 

První městská čistírna odpadních vod
v Opavě byla uvedena do provozu již
ve třicátých letech 20. století. V prů-

běhu času byla rozšiřována a upravována. 
V roce 1967 prošla kompletní přestavbou.
Postupné připojování nových závodů na
kanalizační síť a nárůst počtu obyvatel však
vyžadovaly další úpravy a intenzifikaci ze-
jména biologické části zařízení. 

Přes veškeré úpravy byla čistírna v osm-
desátých letech trvale přetěžována. 
Z těchto důvodů bylo nutné přistoupit k re-
konstrukci a rozšíření čistírny. Původní pro-
jekt z roku 1989, který počítal s rozšířením
na sousední pozemek, byl s ohledem na
změněné podmínky upraven a pro rozší-

ření byly využity pouze prostory v areálu
vlastní čistírny.

První etapa rekonstrukce byla ukončena
v prosinci roku 1996, druhá etapa v červnu
1997. Nová čistírna odpadních vod zahrno-
vala část původních rekonstruovaných ob-
jektů, ale také nově vybudované objekty.

Současnost
Moderní mechanicko-biologická čistírna
odpadních vod Opava v současnosti zabez-
pečuje čištění nejen komunálních odpad-
ních vod z Opavy, ale i odpadních vod 
z významných průmyslových a potravinář-
ských podniků. 

Provoz splňuje nejpřísnější požadavky

legislativy EU i České republiky na kvalitu
čištěných vod, včetně dodržení limitu uka-
zatele celkového dusíku ve vypouštěných
vodách na úrovni pod 10,0 mg.l-1.

Kapacita čistírny je 149 000 ekvivalent-
ních obyvatel, za den dokáže vyčistit více
než 21 000 metrů kubických odpadních
vod. Jedná se o druhý největší čistírenský
provoz SmVaK Ostrava.

V roce 2017 byla dokončena intenzifi-
kace kalového hospodářství a navazující 
infrastruktury za 50 milionů korun.

Od roku 1997 prošla
čistírna několika rekon-
strukcemi, z nichž k nej -
významnějším patří:
u Rekonstrukce odvodňování a zahušťo-

vání kalu
u Rekonstrukce plynového hospodářství
u Instalace zařízení na chemickou elimi-

naci fosforu
u Rekonstrukce dosazovací nádrže na

dešťovou zdrž
u Rekonstrukce biologického stupně čiš-

tění na kaskádovou aktivaci
u Rekonstrukce usazovacích nádrží
u Rekonstrukce plynojemu
u Instalace dekantační odstředivky
u Intenzifikace kalového hospodářství 

a navazující investice

Původní mechanicko-biologická čis-
tírna odpadních vod v Karviné byla
uvedena do provozu v roce 1961.

Postupem let přestávala stačit kapacitou 
a nebyla schopna vyhovět zpřísňujícím se
požadavkům na účinnou eliminaci orga-
nického znečištění a potřebu odstraňování
dusíkatých látek a fosforu. Nemožnost čis-
tit další odpadní vody prakticky limitovala
rozvoj města jak z hlediska bytové výsta v -
by, tak ve výrobě a službách. 

Koncem 80. let dvacátého století počí-
taly Ostravsko-karvinské doly s dalším roz-

machem těžby uhlí v této oblasti a v roce
1992 začaly stavět koksovnu, jejíž odpadní
vody spolu s městskými měla zpracovávat
nová čistírna odpadních vod. Předpoklady
se však nesplnily, stavba byla zastavena a
společnost SmVaK Ostrava musela řešit
problematiku kapacity a účinnosti čištění
odpadních vod v Karviné. 

Došlo k investorskému převzetí rozesta-
věného díla a po úpravě původního pro-
jektu se začalo stavět nové moderní zařízení.
Stavební práce začaly na podzim roku
1998 a v jarních měsících roku 2001 bylo

nové zařízení spuštěno do zkušebního
provozu. Na výstavbu bylo vynaloženo 410
miliónů korun z vlastních zdrojů vodáren-
ské společnosti.

Současnost
Moderní čistírna vybavená špičkovou
technologií vyhovuje všem současným ná-
rokům na účinnost čištění odpadních vod.
Čistírna má kapacitu 88 tisíc ekvivalent-
ních obyvatel a denně dokáže zpracovat
až 30 tisíc krychlových metrů odpadních
vod.

Čistírna odpadních vod Karviná
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Technické údaje
Odpadní vody jsou přiváděny jednotnou ka-
nalizací z jednotlivých částí Karviné. Dále
sem směřují odpadní vody z průmyslových
podniků. Čistírna odpadních vod Karviná je
mechanicko-biologickým zařízením s nízko-
zatíženou aktivací, s nitrifikací a předřaze-
nou denitrifikací a se zvýšeným biologickým
odstraňováním fosforu. Primární i přeby-
tečný kal se stabilizuje mezofilním vyhnívá-
ním, vyhnilý kal je mechanicky odvodňován.
Bioplyn se využívá pro výrobu elektrické
energie a tepla. V roce 2017 byl v provozu
realizován významný investiční projekt za
pět milionů korun, díky němuž čistírna ještě
efektivněji odstraňuje dusík z odpadní vody.

Byla určena k čištění odpadních vod
od obyvatelstva a zpracovávala rov-
něž odpadní vody frýdecko-místec-

kých průmyslových závodů. Později se na
zařízení napojil i Pivovar Radegast v Nošo-
vicích. Původní kapacita postupně přestá-
vala stačit rostoucím nárokům na kvalitu
vyčištěné vody, zařízení nebylo schopno
zajistit eliminaci dusíku.

Od konce 80. let bylo plánováno rozší-
ření a rekonstrukce celé čistírny odpadních
vod. Jejím cílem bylo zvýšit účinnost od-
straňování organických látek a odbourá-
vání dusíku. Vlastní výstavba nové čistírny
byla zahájena v roce 1990. 

V 90. však došlo k zásadním změnám 
v množství a kvalitě odpadních vod v dů-
sledku restrukturalizace místního průmyslu.
Proto bylo nutné přistoupit k úpravám pů-
vodního projektu. V prosinci roku 1995 byla
čistírna dokončena. Zahrnuje část rekonstru-
ovaných původních objektů a objekty nově. 

Současnost
Rekonstruovaná mechanicko-biologická
čistírna odpadních vod Frýdek Místek (s ka-
skádovou aktivací, s chemickým odstraňo-
váním fosforu, s výrobou elektrické energie
z přebytků bioplynu a s kompletní automa-
tizací řízení provozu) zabezpečuje čištění

komunální odpadních
vod Frýdku Místku a přile-
hlých obcí, dále odpad-
ních vod z významných
průmyslových a potravi-
nářských závodů. 

Čistírna splňuje nej-
přísnější požadavky legi -
slativy EU i České republi -
ky na kvalitu čištěných
vod, včetně dodržení li-
mitu ukazatele celkového

dusíku ve vypouštěných vodách na úrovni
pod 10,0 mg.l-1.

Kapacita čistírny je 164 466 ekvivalent-
ních obyvatel, za den dokáže vyčistit 
40 450 m3 odpadních vod. Z hlediska proje -
ktované kapacity jde o největší čistírenský
provoz SmVaK Ostrava.

Od roku 1995 prošel
provoz několika dalšími
rekonstrukcemi. Mezi
nejvýznamnější patří:
u Rekonstrukce hrubého předčištění
u Instalace zařízení na chemickou elimi-

naci fosforu
u Rekonstrukce dešťové zdrže
u Rekonstrukce biologického stupně čiš-

tění na kaskádovou aktivaci s doplně-
ním postdenitrifikace

u Instalace dekantační odstředivky
u Rekonstrukce česlí v dešťové zdrži
u Rekonstrukce plynového hospodářství
u Rekonstrukce aktivačních nádrží

Čistírna odpadních
vod Frýdek-Místek
Původní mechanicko-biologická čistírna odpadních
vod pro Frýdek Místek byla vybudována v blízkém
Sviadnově a je v provozu od roku 1967.
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Jak ovlivňuje správná technika
odběru vzorku výsledek analýzy?
Nejen sofistikované analytické me-

tody, použití moderních přístrojů
nebo kvalifikovaný přístup expertů

jsou jednoznačnou zárukou toho, že labo-
ratorní rozbory pitné nebo odpadní vody
přinesou spolehlivé výsledky. Lidský faktor
totiž může celý proces ovlivnit více, než by
možná mnozí očekávali. A to přímo v jeho
počátcích při odběru samotných vzorků.

„Abychom se na výsledky rozborů mohli
spolehnout, je nezbytně nutné při odběru
vzorků pitné nebo odpadní vody dodržet ně-
kolik základních pravidel. Některé studie do-
konce tvrdí, že právě odběr vzorku může
ovlivnit výsledky měření z velice významné
části – až z 80 %. Je tedy potřeba dodržet
správnost celého procesu od jeho počátku po
samotný rozbor,“ říká vedoucí laboratoří
společnosti Aqualia infraestructuras 
inženýring Lucie Chlebková.

Co předchází spolehlivým výsledkům
Základním pravidlem vytvářejícím předpo-
klady pro spolehlivé výsledky je provedení
odběru do speciálně připravených vzorkov-
nic, které jsou k dispozici pouze v labora-
toři. Příprava lahví je časově náročná,
protože je nutné dodržet odpovídající
technologický proces. „Například pro zji -
štění počtu bakterií spočívá příprava ve steri-
lizaci odběrové nádoby tak, abychom zjistili
skutečnou kontaminaci vzorku, nikoliv lahve,
kterou najdeme doma třeba po loňských za-
vařeninách. Občas se setkáváme se skutečně
kuriózními způsoby, jak nám lidé vzorky,
které by rádi analyzovali, doručí,“ vysvětluje
Chlebková.

Oproti tomu rozbor přítomnosti rop-
ných látek, tuků a olejů vyžaduje skleněný
typ vzorkovnice. Pokud bude použit jiný
materiál, hrozí, že látky budou ulpívat na
stěnách a výsledky opět nebudou objek-
tivní. „Jednoduše řečeno, každá jednotlivá
analýza vyžaduje jinou odběrovou nádobu.
Nejlepším řešením je předchozí konzultace 
s pracovníky laboratoře, kteří všechny náleži-
tosti rozboru lidem jednoduše, ale se všemi
nezbytnými náležitostmi vysvětlí,“ popisuje
Chlebková.  

Jak plnit vzorkovnice
Jedním z podstatných aspektů, které
mohou výsledky rozborů ovlivnit, je také
způsob plnění vzorkovnic. Ačkoliv by se
mohlo například zdát, že je naprosto nepod-
statné, zda je vzorkovnice naplněna napří-
klad do tří čtvrtin, nebo přelivem do plna,
aby vzorek neobsahoval vzduchové bubliny,
není tomu tak. „Například při analýze vysoce
těkavých látek je potřeba plnit vzorkovnice po-
malu a bez vzduchových bublin. Vzorkovnice
jsou následně uzavřeny speciálními víčky se
septy, která mají potaženy povrch například
inertní vrstvou teflonu,“ vysvětluje Chlebková. 

Po provedení správného odběru je dal-
ším důležitým krokem bezpečný a monito-
rovaný transport vzorků do laboratoře.
Pokud zákazník provede odběr sám 

a nemá možnost zajistit chlazení vzorku
během transportu, je nezbytné ho dovézt
do laboratoře bez zbytečných odkladů.
Vyšší teplota vzorku totiž může být živnou
půdou pro množení mikroorganismů, které
mají velmi krátkou generační dobu. Počet
bakterií se tak může během poměrně
krátké chvíle znásobit a vzorek je zbytečně
znehodnocen.

„Vzorky pitné vody je také potřeba odebí-
rat po dostatečném odpuštění studené vody.
Jen propláchnutím stojící vody z potrubí mů-
žeme zjistit skutečnou kvalitu zdroje. Výjimka
však i zde potvrzuje pravidlo. V případě pode-
zření na olověné potrubí je správné stojící
vodu z potrubí odebrat bez předchozího pro-
plachu, tak abychom zjistili skutečný stav pří-
pojky,“ uzavírá Chlebková. 

Aqualia infraestructuras inženýring (AII) 
u Společnost AII byla založena v roce 1996 s názvem SmVaK-inženýring, s.r.o., jako dceřiná společnost

SmVaK Ostrava. V roce 2006 se stala součástí skupiny Aqualia a od této doby obě firmy úzce spolupracují
jako samostatné společnosti.

u Společnost se dominantně zabývá inženýrskou činností v oblasti dodávek a výstavby čistíren odpadních
vod, úpraven vody, vodovodů a kanalizací, čerpacích stanic nebo vodovodních a kanalizačních přípojek.
Pro realizované stavby společnost zajišťuje jejich přípravu po majetkoprávní stránce, zpracování projek-
tové dokumentace a její projednání s dotčenými orgány státní správy, územní rozhodnutí, stavební po-
volení a vodoprávní rozhodnutí a kolaudační souhlas.

u Společnost zajišťuje kompletní projektovou činnost při výstavbě a následnou stavební činnost.
u Akreditovaná centrální laboratoř v Ostravě-Mariánských Horách poskytuje komplexní služby pro měření

kvality vody. Ročně analyzuje zhruba 6 000 vzorků, komplexně podle více než 90 kritérií zhruba čtvrtinu 
z nich. Laboratoř analyzuje pitnou, povrchovou, podzemní i odpadní vodu, provádí také rozbory vodá-
renských a čistírenských kalů. Provádí chemické, mikrobiologické, biologické a senzorické zkoušky pit-
ných, povrchových, podzemních, surových a teplých vod.



Zima 2018 l  19

Aktuálně

Od roku 2006 je vodárenská společ-
nost držitelem tří certifikátů kvality 
(systém řízení kvality, systém environ-
mentálního řízení a systém řízení bezpeč-
nosti práce). V září roku 2015 se vedení
SmVaK Ostrava rozhodlo rozšířit integro-
vaný systém řízení o další dva certifikáty,
a to o systém hospodaření s energií a sy-
stém stanovení a vykazování emisí skle-
níkových plynů (tzv. uhlíková stopa). 
V SmVaK Ostrava ale v roce v roce 2017
neprobíhaly v příslušných oblastech
pouze externí dozorové audity. Společ-
nost věnovala pozornost také interním
auditům, které byly termínově koordino-
vány s těmi externími.

„V dubnu proběhl interní audit zamě-
řený na energetický management. Věno-
vali jsme mu tři dny a kromě našich
inter ních auditorek se ho účastnil energe-
tický specialista. Z auditu vyplynulo pat-
náct zjištění. Cíl je jasný, pokračovat 

v dalším zefektivňování v nakládání se
všemi typy energií při naší činnosti,“ říká
manažerka jakosti SmVaK Ostrava Mar-
tina Javorková.

Připravme se na rok 2018
V září a říjnu roku 2017 probíhaly pod ve-
dením externích specialistů a za účasti
čtyř vlastních zaměstnanců audity v ob-
lastech řízení kvality, environmentálního
řízení a bezpečnosti práce. Ze sedmi dnů,
které byly auditům věnovány, vyplynulo
39 doporučení.

„Narůstající trend zjištění, která z auditů
vyplývají, jednoznačně dokládá, že interní
audit přestává být v naší společnosti pouze
formální záležitostí. Zatímco v roce 2015
bylo během interních auditů identifikováno
pouze devět zjištění, letos jich bylo již 54,“
vysvětluje Javorková.

Role interního auditu ve společnosti
posiluje a bude tomu tak i v následujícím

období, kdy budou kromě systémových
interních auditů prováděny také procesní
interní audity. Kvůli tomu bude rozšířen
tým interních auditorů.

„V roce 2018 nás v červnu čekají recerti-
fikační audity pro tři oblasti (systém řízení
kvality, systém environmentálního řízení 
a systém řízení bezpečnosti práce) a dozo-
rový audit pro čtvrtou oblast -  energetický
management, kde jsme držiteli certifikátů
ISO. Na ně se musíme pečlivě připravit.
Proto budou v dubnu probíhat ve všech ob-
lastech systémové interní audity. Chceme
jim věnovat deset dnů. Vedoucím interních
auditů bude vždy odborník, který nepra-
cuje v naší společnosti. Je to krok k tomu,
abychom zajistili co největší nezávislost 
celého procesu,“ popisuje Javorková.

Procesní interní audity by se v roce
2018 měly zaměřit především na ekono-
miku, obchod, vztahy se zákazníky 
a investice.

Interní audit v SmVaK Ostrava posiluje

Vsouladu s programem Kultura pre-
vence BOZP proběhla na konci roku
i přes velice nepříznivé deštivé po-

časí návštěva čistírny odpadních vod v Bo-
humíně a místa, kde probíhala oprava
poruchy pracovníky z Centrální zásahové
služby v Šenově u Havířova.

Výjezdu se zúčastnili generální ředitel
SmVaK Ostrava Anatol Pšenička a technický
ředitel společnosti Martin Veselý. „Mám 
z akce velice pozitivní pocit. Z toho, jak naši
zaměstnanci přistupovali k ochraně zdraví 
a bezpečnosti při práci, jak dodržovali naši
politiku v oblasti využívání ochranných pra-
covních prostředků, ale také z toho, že se ne-
báli upozornit na záležitosti, které jim práci
znesnadňují a my je můžeme přitom po-
měrně jednoduše centrálně změnit. Setkali
jsme se také s drobnými nedostatky, které bu-
deme operativně a velmi rychle řešit,“ popi-
suje Anatol Pšenička.

Například zaměstnanci čistírny upozor-
nili na to, že by uvítali možnost častější vý-

měny rukavic, protože současná periodicita
neodpovídá tomu, jak dlouho rukavice ve
skutečnosti pracovní nasazení vydrží. Pilotně
bude vyzkoušeno v provozu Čistírny odpad-
ních vod Karviná, jak bude fungovat systém
přidělování rukavic bez limitu, ovšem výmě-
nou za ty zničené, nebo použité. Podle vý-
sledku budou přijata následná opatření.

Při opravě poruchy se řešila vhodnost
oblečení, konkrétně nepromokavých setů,
kdy na rozdíl od minulosti zaměstnanci po-
zitivně hodnotili, že vrchní část oděvu je
nepromokavá, ovšem kalhoty nejsou za-
končeny gumou, jak tomu bylo u nepro-
mokavých setů (tzv. unit) v předchozím
období. „Rozhodli jsme se provézt průzkum
trhu, zda je možné najít dodavatele kombi-
nující výhody minulého i současného modelu
oblečení našich zaměstnanců,“ popisuje
technický ředitel Martin Veselý.

Řešila se také ne/vhodnost pažících
boxů při zajišťování výkopů, které nejsou
podle zaměstnanců nejvhodnějším řeše-

ním a příprava pažení probíhá pomocí
fošen přímo na místě zásahu.

Během návštěvy nebyli na pracovištích
přítomni zaměstnanci dodavatelských or-
ganizací, proto nebylo možné posoudit, jak
k opatřením v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci přistupují externí pracovníci.  

Proběhla návštěva pracovišť zaměřená
na bezpečnost a ochranu zdraví
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Nejvýznamnější vodárenská akce
v roce zamířila tentokrát do Os-
travy. 7. a 8. listopadu se konal le-
tošní ročník konference Provozo -
vání vodovodů a kanalizací 2017
organizované SOVAK ČR. 

Akce pravidelně putuje po jednotli-
vých regionech naší země, do Os-
travy zamířila z Hradce Králové.

Generálními partnery akce byly logicky
vzhledem k místu konání SmVaK Ostrava 
a OVAK. Záštitu nad akcí převzali ministr
zemědělství Marian Jurečka, moravskoslez-
ský hejtman Ivo Vondrák a ostravský primá-
tor Tomáš Macura, který účastníky ve svém
úvodním slově také osobně pozdravil.
„Co se týče vodárenství, nevěřím mediálním 
a populistickým výkřikům, že vodohospodář-
ské podniky by měly vlastnit města a obce,
případně komunální podniky. Nevěřím tomu,
že potom by byl sektor v lepších rukou.
Dlouho jsem působil v podnikatelském sek-
toru a nevěřím tomu, že městská společnost
může fungovat efektivněji, než když se o pro-
voz stará soukromá firma s odpovídajícími
zkušenostmi a zázemím,“ uvedl primátor.

Dva dny zajímavých přednášek
Během dvou dnů konference a doprovod-
ného programu, který se skládá nejen z vý-
stavy společností a institucí působících ve
vodárenském oboru, ale například také 
z exkurzí do zajímavých míst spojených 

s vodou (například největší úpravna vody
SmVaK Ostrava v Podhradí u Vítkova, nebo
ostravská Ústřední čistírna odpadních vod
provozovaná společností OVAK), si mohlo
více než pět set účastníků vyslechnout
řadu zajímavých přednášek.

Například předseda představenstva
SOVAK ČR František Barák při zahájení kon-
ference zmínil, že voda zůstává v povoleb-
ním období, kdy se jedná o vzniku nové
vlády, důležitým tématem pro budoucí
kvalitu života v zemi. Úkolem vodohospo-

dářů je podle něj ukázat, že dokáží s vodou
efektivně hospodařit a ve veřejné diskuzi
vyvracet mýty, které v souvislosti s vodoho-
spodářstvím v médiích i společnosti kolují
například v oblasti vlastnictví a provozování
infrastruktury.  Sdružení se podle něj bude
aktivně účastnit odborné diskuze, kterou je
potřeba přetavit v kvalitní legislativu. 

SmVaK jako významný partner
Společnost SmVaK Ostrava, která se zásad-
ním způsobem podílela také na organizaci
akce, reprezentovali zástupci Ostravského
oblastního vodovodu, když hovořili o vý-
znamné modernizaci Úpravny vody Pod-
hradí. Ta byla dokončena na začátku roku
2017 a náklady dosáhly 130 milionů korun.
Zástupce útvaru vodovodů Roman Bouda
zase referoval o sanaci akumulačních pro-
stor a zkušenostech, které v této oblasti
společnost v uplynulých obdobích získala.
Na poli čištění odpadních vod SmVaK Ostra -
va prezentovaly intenzifikaci a modernizaci
kalového hospodářství v čistírně odpadních
vod v Opavě, která byla dokončena na za-
čátku roku 2017.

Kapacita konference byla naplněna již ně -
kolik měsíců před jejím konáním a zúčastni -
lo se jí více než 500 zástupců vodárenských
společností, ale také veřejné správy, univer-
zit nebo neziskového sektoru.

Ostrava hostila vodárenskou konferenci
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Systém Energetického managementu

Tím, že začal být tento systém koncem
roku 2015 implementován do systé -
mu řízení a v roce 2016 byl úspěšně

certifikován, byl jednak splněn požadavek
Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření 
s energií, ale společnost si také dala trvalý
závazek a cíl. Tím je úsilí pokračovat ve
snaze o hospodárné využívání energií. 

Bylo na co navazovat. V době před im-
plementací systému probíhaly práce 
v dané oblasti a byly zaváděny inovace ve-
doucí k úspoře energií. Jednalo se napří-
klad o optimalizaci a rekonstrukci čerpa -
cích stanic v systému distribuce pitné vody
nebo o osazování technologických procesů
systémem řízení frekvenčními měniči. 

Výzva pro budoucnost 
„Hlavní parametry stanovené v systému
EnMS pro období do roku 2020 byly defino-
vány v cílech a cílových hodnotách, kde byly
stanoveny ukazatele v oblasti zvýšení využití
energeticky obnovitelných zdrojů, snížení
energetické náročnosti provozů, zvýšení vý-
roby elektrické energie z obnovitelných
zdrojů na kogeneračních jednotkách a sní-
žení uhlíkové stopy společnosti. Ta se všemi
zmíněnými oblastmi úzce souvisí,“ říká ve-
doucí správy majetku SmVaK Ostrava 
Richard Játi.  

V souvislosti s plněním stanovených cílů
v oblasti zvýšení využití energeticky obno-
vitelných zdrojů byly zpracovány studie
možnosti instalace tří nových malých vod-
ních elektráren v systému Ostravského ob-
lastního vodovodu. Na základě potvrzení
předpokladů v těchto dokumentech po-
stoupil projekt do další fáze přípravy, a to
zpracování projektové dokumentace. Sa-
motná výstavba a uvedení do provozu no-
vých zařízení se plánuje v letech 2018 – 2020.  

„Další oblastí, kterou jsme se při řešení
stanovených cílů v oblasti zvýšení využití
energeticky obnovitelných zdrojů zabývali,
byla možnost vybudování nových kogene-
račních jednotek. Ze závěrů studie vyplynulo,
že na posuzovaných čistírnách odpadních
vod, které nejsou touto technologií osazeny,
je jejich vybudování v současnosti ekono-
micky nerentabilní,“ vysvětluje Játi.

Snižování energetické náročnosti
V oblasti úsilí o snížení energetické nároč-
nosti provozů probíhají úpravy a doplnění
stávajícího SW Energetika, který slouží pro
vyhodnocování spotřeb energií ve společ-
nosti o nový modul Energetické náročnosti.
Zahájení plného provozu upraveného soft-
waru by mělo proběhnout v prvním polo-
letí roku 2018. V tomto novém modulu

budou vyhodnocovány spotřeby energií na
jednotku, ať už vyrobené pitné vody, do-
pravované pitné vody nebo vyčištěné od-
padní vody. Tento modul bude sloužit
vedoucím provozů a středisek k porovná-
vání spotřeb energií jednotlivých technolo-
gických celků jimi řízených provozů nebo
středisek. Získaná data by měla pomoci 
v procesu rozhodování a navrhování
obmě ny strojně-technologických celků 
z hlediska jejich energetické náročnosti.   

Dále byly zahájeny práce v projektu
Standardizace. Jedná se o posouzení vy-
braného strojního zařízení s vysokou spo-
třebou elektrické energie - dmychadel. Na
základě získaných dat energetických au-
ditů jednotlivých lokalit budou navržena
dmychadla k postupné obměně za nová
zařízení s vyšší energetickou účinností. To
se pozitivně projeví ve snížení energetické
náročnosti provozu.     

Jak je patrné z uvedených cílů, všechny
mají dopad na uhlíkovou stopu společnosti.
Ať už se jedná o zvýšení podílu využívání
obnovitelných zdrojů energie, tak hospo-
dárné využívání energií v technologických
procesech a jiných provozních činnostech. 

Uběhl další rok, kdy je součástí integrovaného systému řízení SmVaK
Ostrava také Energetický management (EnMS) podle normy ČSN EN
ISO 50001.
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Vodárenství jako smart byznys

Páteřním systémem výroby a distribu -
ce pitné vody v regionu je Ostravský
oblastní vodovod, který začal být bu-

dován v padesátých letech minulého stole -
tí a letos oslaví šedesát let od okamžiku, kdy
přitekla první voda původem z nově vybu-
dované nádrže Kružberk přes Úpravnu vody
Podhradí systémem přivaděčů a vodojemů
do Ostravy. Systém centrálních úpraven
vody, 500 kilometrů přivaděčů a vodovod-
ních řadů, vodojemů, z nichž směřuje pitná
voda k více než milionu lidí v moravsko-
slezském a olomouckém regionu, ale i pří-
hraniční části Polska byl jako chytré řešení
budován již od počátku. Například tím, že
je vybudován jako převážně gravitační jen
s minimální nutností vodu čerpat. „Zjedno-
dušeně řečeno jsou pod třemi centrálními
zdroji ve správě Povodí Odry, jimiž jsou ka-
skáda vodních děl Slezská Harta a Kruž berk 
v podhůří Jeseníků a Šance a Morávka v Besky-
dech, vybudovány tři naše centrální úpravny
vody, odkud voda směřuje až na výjimky gravi-
tačně k lidem v regionu,“ říká ředitel Ostrav-
ského oblastního vodovodu SmVaK Ostrava
Jiří Komínek. Podle něj společnost vyrábí 
z těchto zdrojů 95 % pitné vody.

Soustavu je navíc možné centrálně řídit
z jednoho místa. Jako centrální mozek vodá -
renství regionu je možné označit moder ní
dispečerské pracoviště v sídle SmVaK Os tra   -
va, odkud lze cesty vody po regionu řídit,
monitorovat a usměrňovat v případě potře -
by. I to je jednoznačně chytrý/smart přístup.

Jak cestuje voda v regionu
Systém vodovodních přivaděčů Ostrav-
ského oblastního vodovodu je v součas-
nosti dlouhý zhruba 500 kilometrů a je na
něm umístěno více než 110 největších vo-
dojemů pro významná sídla v kraji. Je v re-
publikovém měřítku unikátní možností 
v případě potřeby dopravovat vodu mezi
jednotlivými částmi rozlehlého regionu.
Tato variabilita systému je rozvíjena díky
investicím a rozvoji. 

„Vezměte si třeba Jablunkovsko. V polo-
vině roku 2016 jsme napojili na centrální sy-
stém třináct tisíc lidí, kteří v nejvýchodnější
části země žijí. Ti byli závislí pouze na lokál-
ních zdrojích vody. Nyní máme možnost je
variantně přepojit na páteřní systém, když se
u těch lokálních projeví nějaký problém sou-
visející s déle trvajícím suchem, na něž jsou
místní zdroje citlivější,“ popisuje Jiří Komínek.

Na konci roku 2015 a začátku roku 2016
byla situace v případě nádrže Šance, odkud
je zásobováno Frýdecko-Místecko, Karvin-
sko, ale také příhraniční část Polska, špatná.
Sešly se dvě skutečnosti – mimořádně
suchý rok 2015 a průběh rekonstrukce, kdy
bylo nutné hladinu výrazně snížit, ale kvůli
tomu, že nepršelo, se přehrada zpátky ne-
doplnila. Situace na západě regionu byla
díky kapacitě Slezské Harty a Kružberka
lepší. „S využitím vodojemů v Krmelíně a čer-
pací stanice v Lískovci Frýdku-Místku jsme
dokázali zásobovat část Havířovska a Karvin-
ska z naší úpravny v Podhradí u Vítkova. Část

Frýdecko-Místecka jsme pak místo z Nové Vsi
(tedy Šancí jako zdroje vody) zásobovali z Vy-
šních Lhot (tedy Morávky jako zdroje vody),
abychom vodu v Šancích šetřili,“ uvádí Jiří
Komínek.

Objednání služeb pohodlně 
z domova

Že jsou chytrá řešení vodařům vlastní,
potvrzuje i nová online aplikace, jejímž
prostřednictvím si mohou zákazníci od za-
čátku listopadu vybírat čtyři desítky služeb
souvisejících s péčí o vodu. Cílem je, aby
přístup vodárenské společnosti ke klien-
tům, kteří zvažují využití některých ze slu-
žeb, byl vstřícnější a pohodlnější než dopo -
sud. Tuto cestu pravděpodobně využijí
především ti, kteří neradi telefonují, nemají
čas nebo chuť navštívit zákaznické centrum,
preferují využívání online komunikačních
nástrojů nebo potřebují při specifikaci
svého požadavku navést, k čemuž jim po-
může inteligentní vyhledávač. „Vodárenství
je konzervativní obor, ale svět se v oblasti no-
vých technologií a přístupů k zákazní kům dy-
namicky mění. Na to musíme logicky zarea go -
vat také my,“ zdůvodnil novinku generální
ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenič ka.
Dodal, že aplikaci najdou zájemci na inter-
netové stránce www.smvak.cz pod polož-
kou Nabídka služeb.

Nejen společnosti působící v IT sektoru se mohou prezentovat jako
smart firmy. Chytrým a zároveň tradičním byznysem je v Moravsko-
slezském kraji možná překvapivě i vodárenství.
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Do 5. února mají zaměstnanci vodá-
renské společnosti čas přihlašovat
projekty neziskových organizací, 

v nichž ve svém volném čase působí, do
programu Plaveme v tom spolu! Jedná se 
o třetí ročník grantů pro ty, kterým záleží
na kvalitě života v jejich okolí, a snaží se ji
proto zvyšovat svým působením v nezisko-
vém sektoru. SmVaK Ostrava není lhostejné,
jakým způsobem tráví zaměstnanci svůj
volný čas, a považuje za důležité je v jejich
snažení podpořit.

Pomoc v uplynulých dvou letech směřo-
vala především k akcím pro hendikepo-
vané, kulturním událostem, projektům
týkajícím se ochrany životního prostředí,
akcím pro děti nebo činnosti sportovních
klubů, myslivců a sborů dobrovolných 
hasičů.

„První dva ročníky prokázaly, že program
velmi dobře funguje, byl o něj zájem přesahu-
jící stanovený rozpočet a byla díky němu 
zrealizována řada velmi zajímavých, ale pře -
devším přínosných projektů. Proto považu-
jeme za důležité na dobrou tradici navázat 

i letos. Řada kolegů ve firmě působících v ne-
ziskovém sektoru se v uplynulých týdnech
ptala, jestli výzvu vyhlásíme i letos, takže zde
je jasná odpověď. Působíme sice ve velice
konzervativním odvětví, ale velmi dobře si
jako společensky odpovědná společnost uvě-
domujeme, že se kromě hlavní činnosti mu-
síme také zajímat o to, co se děje okolo nás 
v místech, kde působíme. Chceme našim
lidem potvrdit, že si jich nevážíme jenom za
dobré pracovní výkony a nasazení, ale také
za to, že jim není lhostejná kvalita života 
v jejich okolí a že ji chtějí zvyšovat nejen pro
sebe, ale i své blízké, přátele, nebo ty, kteří to
prostě potřebují,“ říká generální ředitel
SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Podmínky zůstávají obdobné jako v loň-
ském roce a rozděleno bude opět 200 tisíc
korun. Podpora v některém z minulých kol
žadatele je nijak neomezuje v možnosti zí-
skat příspěvek i v tom letošním. Stejně tak
mohou žádat o příspěvek dva zaměstnanci,
kteří jsou aktivní ve stejné organizaci, o pod -
poru na dva různé projekty – nikoliv ovšem
na totožný projekt.

Výsledky budou zveřejněny do konce
února a projekty musí být realizovány a vy-
účtovány v roce 2018. Veškeré žádosti jsou
nově přijímány pouze v elektronické 
podobě.

Třetí ročník programu pro aktivní
zaměstnance startuje!  
V prvních dvou ročnících bylo mezi 34 projektů neziskových organizací,
kde působí zaměstnanci SmVaK Ostrava, rozděleno 400 tisíc korun

Plaveme v tom spolu! 
v minulých letech
Grantové kolo 2016
Bylo podpořeno 15 projektů z 21 přihlá-
šených celkovou částkou 200 tisíc korun.
Realizovány byly projekty s celkovým
rozpočtem 1,1 milionu korun. Požado-
vaná částka téměř dvojnásobně překro-
čila rozpočet projektu pro daný rok.

Grantové kolo 2017
Přihlášeno bylo 22 projektů s celkovým
rozpočtem přesahujícím 1,7 milionu
korun, přičemž na jejich realizaci žádali
zaměstnanci 430 tisíc korun. Nakonec
bylo podpořeno devatenáct projektů
celkovou částkou 199 500 korun.

Podpořené projekty jsou úspěšně završeny
V roce 2017 získalo finanční příspěvek v programu Plaveme v tom spolu! pro motivované zaměstnance 
devatenáct projektů. Ty si rozdělily celkem dvě stě tisíc korun. Zde jsou zajímavé příběhy některých z nich.

Podpora pro kynology
zachraňující lidské životy

Záchranná brigáda kynologů Morav-
skoslezského kraje je součástí Integrova-
ného záchranného systému a v regionu
má tradici trvající již více než 45 let. 

Dvacet čtyři členů organizace spojují
společné hodnoty – tedy láska k psům a
snaha o pomoc lidem, kteří jsou v situaci,
kdy ji nezbytně potřebují. Jednou z členek

je i Zuzana Brančíková z útvaru kanalizací
SmVaK Ostrava, díky níž získala organizace
v programu Plaveme v tom spolu! příspě-
vek na nákup vybavení, konkrétně výcviko-
vých vest pro všechny členy brigády. Aby
mohli být psi nasazeni k záchranným pra-
cím, musí být totiž speciálně vycvičeni, což
vyžaduje pravidelný a náročný trénink. 
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„Cílem naší práce je kvalitně připravit pso-
vody a psy pro záchranu lidského života.
Podstatou výcviku je dokonalá souhra člo-
věka s čtyřnohým parťákem a nutnost naučit
ho využívat svůj výjimečný čich v situacích,
které jsou i přes veškerou moderní technolo-
gii za hranicí možností člověka,“ vysvětluje
Brančíková, která v brigádě působí již
téměř tři roky a je členkou výboru krajské
brigády.

Nezastupitelnost výcviku
Organizace se zaměřuje jak na sutinový, tak
plošný, nebo lavinový a vodní výcvik. Cílem
je souhra a porozumění psa s psovodem,
ale také pochopení okolních vlivů napří-
klad klimatických podmínek a nesení
pachu i práce s technikou. „Tréninky pod ve-
dením zkušených instruktorů probíhají 
v průběhu týdne, nebo během víkendových
soustředění, které se konají takřka každý
měsíc. Jeden z nejlepších sutinových trena-
žérů v republice, který prakticky každý týden
používáme, je v Dolní oblasti Vítkovic. Aby byl
výcvik co nejefektivnější a situace se co nej-

více podobala reálnému zásahu, vyžaduje to
důkladnou a časově náročnou přípravu,“ vy-
světluje Brančíková. Podle ní je například
nutné v nepříliš esteticky a pocitově přívě-
tivém terénu rozmístit s předstihem figu-
ranty, kteří zde často čekají více než hodinu
ve tmě, prachu a suti, než budou psím
týmem zachráněni.

Během roku se brigáda zúčastnila také
několika závodů a národních nebo meziná-
rodních zkoušek. Samotná regionální orga-
nizace zajišťovala konání dvou významných
závodů – červnového Bohemia Cupu a říj-
nového Memoriálu Oldy Dvoroka, který se
koná na počest člena, jenž v roce 1972 bri-
gádu založil.

Na Žermanické přehradě proběhlo také
několik vodních tréninků, které mají psa
naučit základní dovednosti - doplavat pro
tonoucího a s ním ke břehu, naskočit do
člunu a zpět do vody, doplavat se člunem
ke břehu, aportovat předmět – pádlo, nebo
veslo – zpět ke člunu a další činnosti, které
mohou být využitelné při záchranářské
akci.

Brigáda pořádá také akce pro veřejnost.
Práci psů předvedla například dětským pa-
cientům a jejich rodičům v Sanatoriích
Klimkovice nebo uspořádala Psí hrátky na
Slezské, kdy si děti mohly nanečisto vy-
zkoušet závody se svými nebo půjčenými
psími kamarády.

Již téměř dvacet let působí v organizaci
ADRA jako dobrovolnice a koordinátorka KIP
týmu (Komunitní Intervenční Psychosociální
tým) Květa Przywarová z útvaru technického
ředitele SmVaK Ostrava. Díky ní získala orga-
nizace podporu v programu pro motivované
zaměstnance Plaveme v tom spolu!

Členové těchto týmů zasahují v České
republice během mimořádných událostí 
a poskytují pomoc lidem zasaženým mi-

Školení dobrovolníků pro mimořádné
události díky vodařskému grantu
Dobrovolníci z KIP týmů organi-
zace ADRA trénovali, jak řešit
události, kdy jde o zdraví a život
lidí postižených katastrofami
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mořádnými událostmi, jako jsou například
povodně, požáry nebo nehody. Členy týmů
jsou dobrovolníci různých profesí a zamě-
ření. „Záměrem KIP týmů je doprovázet
přímo zasažené, rodinné příslušníky, očité
svědky i pomáhající a nabízet jim podporu
při zvládání dopadů mimořádné události 
s důrazem na využití jejich vlastních sil,
zdrojů a prostředků,“ popisuje organizace
ADRA na svých internetových stránkách.
Týmy se pravidelně ve všech krajích naší
země účastní pravidelných velkých cvičení
složek Integrovaného záchranného sy-
stému. V ostrém zásahu byly KIP týmy 
v našem regionu například při výbuchu
plynu v bytovém domě ve Frenštátě v roce
2013, při povodních na Karvinsku a Novoji-
čínsku v letech 2010 a 2009 nebo při srážce
tramvají v Ostravě – Vřesině v roce 2008.

Důležitost tréninku
Aby mohli členové KIP týmů při mimořád-
ných událostech pomáhat, musí projít od-
povídajícím výcvikem. Dobrovolníci ze
psychosociálních týmů organizace ADRA se
tentokrát setkali na konci září v Blansku.
„Část setkání byla věnována psychosociální
podpoře zasažených, kdy jsme s odborníky 
z oblasti krizové intervence diskutovali o potře -
bách zasažených mimořádnými událostmi a
způsobu jejich podpory. Další část se zaměřila
na oblíbený zážitkový kurz první pomoci, kdy
jsme si jak teoreticky, tak i prakticky vyzkou-
šeli její poskytování během dopravní nehody,
zástavy dechu, srdeční příhody i různých
druhů krvácení,“ popisuje Przywarová.

Kurz první pomoci, který vedli odborníci
z Červeného kříže, trval osm hodin. Během
něj si kromě teoretického výkladu a nácvi ku
různých možných postupů přímo v učeb ně
dobrovolníci při modelaci zaměřili na ře-
šení reálných situací s naprosto reálným
maskováním například včetně tepenného
krváce ní. „Překvapilo nás, jak reálně nácvik
vypadal včetně momentů, kdy při tepenném
krvácení stříkala krev,“ říká Przywarová.

U nás i v zahraničí
KIP týmy v letošním roce slaví deset let své
existence. V našem regionu působí KIP týmy
v Třinci a Ostravě, z přilehlých krajů potom
ve Valašském Meziříčí, Zlíně nebo Olomouci.

Z KIP týmů a dobrovolníků se rekrutují 
i lidé, kteří v případě, že nejsou k dispozici
profesionálové z organizace ADRA, vyjíž-
dějí i na zahraniční mise – například při
uprchlické krizi. To je případ také Květy Przy -
warové. „Na počátku uprchlické krize jsem
pomáhala se startem projektu chorvatské
pobočky ADRy v Zimním tranzitním uprchli -
ckém táboru ve městě Slavonskij Brod. Spolu-
pracovala jsem s místní pobočkou i dobro -
volníky, pomáhala koordinovat jejich činnost,
ale také jsem spolupracovala s kolegy z dal-
ších mezinárodních neziskových organizací 
a zástupci chorvatské policie. Některé zážitky
byly skutečně velmi adrenalinové,” popisuje
svou poučnou zkušenost Przywarová.

Také díky podpoře v  programu Plaveme v tom spolu! se usku-
tečnil 25. listopadu v Kostele svaté Anny v Havířově koncert du-
chovní hudby ženského pěveckého sboru Canticorum pod
vedením zakládajícího člena, sbormistra, ale také vedoucího 
střediska ČOV Havířov Vítězslava Soukupa. 

„Sbor vedu od jeho založení v roce 2007. Loni jsme oslavili deset
let naší existence. Celkem máme téměř třicet členů. Většinou tedy
členek. Rádi bychom mezi sebou přivítali nové pěvkyně. Není nutná
žádná předchozí profesionální příprava nebo perfektní znalost not.
Co ale nutné je, je chuť se zpěvu ve volném čase věnovat a hudební
sluch,“ vysvětluje sbormistr. 

Kostel je při tradičním koncertě pravidelně plný k prasknutí 
a platilo to i tentokrát. Je to dáno jednak tím, že akce se účastní
zajímaví hosté, ale také dobrovolným vstupným, které činí kon-
cert přístupný všem skupinám obyvatel. Do kostela se tak
vměstná více než dvě stě návštěvníků.

S pořádáním koncertů jsou kromě časově náročné přípravy,
která na členy organizačního výboru vždy čeká, spojeny také po-
měrně vysoké náklady. Ty jsou obvykle hrazeny právě z dobrovol-
ného vstupného, vlastních příspěvků členů souboru nebo spon -
zo rů a partnerů. Přesvědčit je k podpoře vážné hudby ale není
právě jednoduché. Proto si v souboru cení podpory SmVaK Ostrava.

Vážná hudba v Havířově s podporou vodařů



26 l  Z první ruky

Zaměstnanci

22 týmů zaměstnanců v listopadu
bojovalo o prestižní titul vodař-
ského krále bowlingu

Den před svátkem svatého Martina se 
v bowlingové herně Zuzana v Ostravě-Po-
rubě konal druhý ročník Vodař Bowling
Cupu. Vzhledem k tomu, že se fanoušci
bowlingu mezi našimi zaměstnanci sešli již
potřetí, účastnilo se rekordních 22 družstev
a velká část hráčů se vrací bojovat o cenné
vítězství pravidelně, je možné toto klání
označit za tradiční.

„Velká účast nás příjemně překvapila a zá-
roveň ukázala, že pro příští ročník musíme
zarezervovat celou osmidráhovou hernu.
Čtyři dráhy jsou pro tolik družstev už opravdu
málo. Zájem kolegů nás těší, jsme za něj rádi,
ale zároveň jsme narazili v současném pojetí
turnaje z hlediska organizace a prostoru na
strop. Z toho se pro příště musíme poučit,
abychom dokázali turnaj této velikost per-
fektně zorganizovat. Přece jen i s fanoušky 

a kamarády se nás sešlo kolem osmdesáti, 
a tomu je třeba vše přizpůsobit,“ říká za orga-
nizátory mluvčí Marek Síbrt.

Vítězství tentokrát po skvělém výkonu
vybojoval tým Ivana Maguláka s Daliborem
Jurčákem a Tomášem Krecichem z techni -
ckého útvaru společnosti. Na druhé příčce
skončilo novojičínské družstvo kapi tána
Radka Škárky s Robertem Turským a Mar-
kem Písařovicem. Na třetí pozici se umístili
tradiční bojovníci o nejvyšší posty Petr
Lachký, Václav Kocún a Miroslav Martinský
ze střediska ČOV Nový Jičín. 

Hráči nejlepších týmů převzali z rukou
ředitele turnaje – ředitele Ostravského ob-
lastního vodovodu Jiřího Komínka – po-
háry i hodnotné ceny. Všichni zúčastnění
obdrželi za odvahu se postavit soupeřům 
a bojovat o co nejlepší výsledek tradiční
tričko – tentokrát v modré barvě s modrým
proužkem, logem společnosti i turnaje, ale
také sladkou odměnu s vodařskou tema -
tikou.

„Stálice zůstávají. Vzhledem k tomu, že je
zřejmé, že mezi našimi lidmi je o akci oprav-
dový zájem, příští rok se setkáme určitě znovu.
Kvalitní pracovní výkony a motivovaní za-
městnanci jsou pochopitelně velmi důležité
parametry úspěchu, ale nemůže nám být
lhostejné ani to, jak tráví naši lidé volný čas.
Proto jsme rádi, že jim ho můžeme třeba 
i tímto způsobem zpříjemnit,“ říká ředitel 
turnaje Jiří Komínek.

Vodař Bowling Cup s rekordní účastí!

První futsalový turnaj vodařů!
Sportovně zaměření zaměstnanci

SmVaK Ostrava přišli na podzim s vý-
zvou založit novou tradici a uspořá-

dat halový turnaj ve futsalu. Jejich nápad
dospěl k realizaci 25. listopadu v hale ve
Lhotce u Ostravy. Do sportovního klání se
přihlásilo osm týmů z celého regionu, kde
naše společnost působí. Začalo se v devět
ráno a hrálo se až do pozdního odpoledne.
Týmy se utkaly ve dvou skupinách systé-

mem každý s každým o postup do semifi-
nále, kde proti sobě bojovaly křížem první
a druhý mančaft z každé skupiny. Vítězové
logicky bojovali ve finále o vítěznou trofej,
poražení hráli o třetí a čtvrté místo. 
Cenné vítězství si z finálové bitvy odnesl
tým OOV Krásné Pole, který po bojovném
utkání porazil družstvo 2. patra správy spo-
lečnosti 4:0. V řadách vítězů hrál také nej-
lepší střelec turnaje Jakub Skalík. Je nutné

dodat, že mančaft správy byl výrazně posí-
len o hráče z Havířova nebo Orlové. O třetí
místo bojoval česko-španělský tým AI inže-
nýring a se střediskem vodovodních sítí
Nový Jičín. Po napínavém utkání nakonec
zvítězili až po penaltovém rozstřelu hráči
Nového Jičína, když v základní hrací době
skončil zápas nerozhodně 2:2.

„Zájem nás mile překvapil, všichni bojo-
vali na hranici svých možností, ale férově a
sportovně. Jsme rádi, že se turnaj obešel až
na drobné šrámy, které k fotbalu prostě patří,
bez vážnějších zranění. Počkáme, jaké budou
ohlasy mezi zúčastněnými, a podle toho se
rozhodneme, jestli jde o začátek nové tradice,
která bude pokračovat i v dalších letech,“
hodnotil generální ředitel SmVaK Ostrava
Anatol Pšenička, který spolu s ředitelem
Ostravského oblastního vodovodu Jiřím
Komínkem sledoval celý průběh turnaje.

Semifinále
Správa 2. patro – Voda NJ 3:2
AI inženýring – OOV Krásné Pole 1:7
O 3. místo
AI inženýring – Voda NJ 2:3 (1:2 v penaltovém roztřelu)
Finále: Správa 2. patro – OOV Krásné Pole 0:4 






