
Začala zima a s ní přichází příprava na zvláštní období Vánoc. Je to čas setkávání s rodinou, přáteli, kamarády, spolupracovníky. 
Posedíme u společného stolu v teple domovů, budeme cestovat po návštěvách a společné se bavit. Také povánoční přelomové 
období, kdy končí starý rok a začíná nový, je plné společně strávených chvil, společné radosti a oslavy. Díváme se zpátky na 
uplynulých 365 dnů a s pohledem na novou 365 denní porci si přejeme splnění našich snů a přání. 
Městská společnost TEPVOS zajišťuje i pro závěr roku teplo ve vašich domovech, sjízdnost na silnicích při vašich cestách, 
čistou vodu pro osvěžení a podmínky pro zábavu a odpočinek - třeba v bazénu nebo sauně. A také my v TEPVOSu budeme 
hodnotit uplynulý rok a plánovat rozvoj v novém roce. Přejeme vám, aby s koncem starého roku a příchodem toho nového 
bylo těch 365 dní roku 2018 naplněno zdravím, rodinnou pohodou, pracovními úspěchy a pochopením. 

Konec starého a začáteK nového 

 TEPVOS ZPRAVODAJ
 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři.
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Konec roku letos přišel nečekaně rychle, ani se nechce věřit, že je rok 2017 téměř 
za námi. Byl to dobrý rok, řada věcí se podařila – a řada dalších je naplánována 
na příští rok. Více se o tom dočtete uvnitř Zpravodaje. My v TEPVOSu jsme zvyklí 
dívat se spíše dopředu než zpátky. Rok 2018 otevře nové výzvy, nové možnosti, 
nové příležitosti. Rok 2018 bude vyžadovat novou zodpovědnost, novou sílu, 
novou odvahu čelit problémům. Chci vám všem poděkovat za podporu a přízeň 
v uplynulém roce a pozvat vás ke spolupráci v tom novém, který je za dveřmi. 
Každému z nás přinese rok 2018 leccos nového – a abyste se nemuseli starat 
o to, jestli poteče voda, jestli radiátor bude hřát, jestli projedete do práce a 
jestli budete mít kde nabrat síly po ní, o to se chceme i v roce 2018 postarat my. 
Městská společnost TEPVOS tu bude i v roce 2018 pro vás, pro obyvatele města 
Ústí nad Orlicí, pro firmy, které tu působí, i pro návštěvníky, kteří sem zamíří. 
Mějte klidný a úspěšný rok 2018!

Ing. Martin Pirkl
jednatel městské společnosti TEPVOS
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Opět se přiblížil čas zimní – pro někoho slavnostně vánoční, 
silvestrovský a novoroční, ale pro nás, tři dispečery zimní údržby, je 
to doba plná stresů, velmi brzkého vstávání a nevyspání. 
Od letošní sezóny přibyly nové úseky, povětšinou chodníky, 
spadající do 1. kategorie - čas úklidu do 4 hodin. Jedná se převážně 
o chodníky v centru města, které nelze udržovat strojně, takže nám 
enormně vzroste požadavek na ruční pracovní sílu. Nyní tedy budou 
i pěší zaměstnanci TEPVOSu zařazeni do pohotovosti, aby byli v 
ranním čase co nejdříve k dispozici. 
Co se týče strojového parku, došlo k obměně velkého sypače z 
Renaultu Kerax za Scanii a byl též vyměněn nosič komunálních 
nástaveb John Deer za silnější model. Již v loňském roce jsme 
posílili ruční úklid, nákupem dvou ručních kartáčů VARI.
Abychom byli schopni uspokojit rostoucí nároky na zimní údržbu 
městských komunikací, vypověděli jsme pro letošní sezónu úklidy 
sněhu v areálech firem. Ponechali jsme výkon zimní údržby pouze 
v Orlickoústecké nemocnici, Domově důchodců a pedagogické 
poradně, která je naším sousedem.
Závěrem si povzdechnu - jak já miloval zimu a čas vánoční, než 
jsem se stal dispečerem zimní údržby! Takže nám všichni držte 
palce, ať letošní zima dopadne ke vší spokojenosti a dopřejte nám 
trochu shovívavosti, když budeme v tom nerovném boji se vždy 
připraveným sněhem třeba tu a tam kolísat…

Petr Hovádek 
ředitel divize Služby

Energetické služby 

ZIMNÍ ÚDRŽBA (ZÚ) 2017 – 2018

REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE NA KOTELNĚ MAZÁNKOVA 75
Sídliště Štěpnice vytápí a zásobuje teplou vodou největší kotelna 
(kotelna Mazánkova 75), kterou společnost TEPVOS vlastní a 
provozuje. Zdroje tepla na této kotelně jsou teplovodní kotel LOOS 
z roku 2009 o instalovaném výkonu 6,5 MW, KGJ o instalovaném 
výkonu 1,7 MW a kotel TATRA Kolín o instalovaném výkonu 5,2 
MW. Výroba tepla z kotle TATRA Kolín je již neekonomická (kotel 
byl instalován v roce 1980) a proto se používá pouze ve špičkách, 
v době vysokých mrazů. V ostatní čas působí jako kotel záložní pro 
případ poruchy zbylých dvou zdrojů tepla. Ve druhé části topné 
sezóny 2016-2017 došlo opakovaně k poruchám kotle LOOS. Na 
tuto skutečnost bylo nutno zareagovat. Protože se kotel LOOS 
nadále jeví, jako ne úplně spolehlivý bylo rozhodnuto, že se na 
kotelně Mazánkova 75 nainstalují další zdroje o instalovaném 

Komunální služby 

výkonu 2 MW. Do plánu investic na rok 2017 byla tedy zařazena akce instalace 2 ks 
kotlů Hoval. Každý kotel o instalovaném výkonu 1 MW.  Navržené kotle jsou špičkou 
ve své třídě. Dosahují nejvyšší procento účinnosti výroby a jedny z nejnižších 
hodnot škodlivých emisí plynu. Přes složité kolečko povolování stavby (ke stavbě se 
vyjadřoval i odbor životního prostředí na krajském úřadě) se přikročilo v září 2017 
k realizaci. V současné době je akce téměř ukončena a očekáváme, že nové kotle 
Hoval budou schopny dodávat teplo již v měsíci prosinci letošního roku. Realizací 
této akce bude zajištěna spolehlivá a bezpečná dodávka tepla při vysoké účinnosti 
výroby. Jiří Drábek

ředitel divize ES
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Zdroje pitné vody
Zdroje pitné vody v našich podmínkách jsou v zásadě dva  -  vody povrchové a vody 
podzemní.
Povrchové vody tvoří potoky, řeky, rybníky, nádrže, atd. Zajištění kvality pitné vody 
vyráběné z povrchových zdrojů je složitější, než u zajištění kvality pitné vody vyráběné 
z vody podzemní.
Podzemní voda zahrnuje všechnu vodu, která se nachází pod zemským povrchem, 
zejména v pórech mezi částicemi půdy a v místech, kde je narušena kontinuita 
hornin. Tvoří 30 % veškeré sladké vody na Zemi. 
Kvalita těchto podzemních vod je stálejší. Případná změna kvality podzemní vody 
(chtěná i nechtěná) se projeví po dlouhé době (i několik desítek let).  Například 
následky ekologické katastrofy se mnohem snáze a rychleji odstraňují u vod 
povrchových. Z těchto důvodů je důležité podzemní vody zabezpečit mnohem více, 
než doposud. Jednou z možností, jak předcházet znehodnocení podzemních vod 
sloužících jako zdroj pitné vody, je stanovení ochranného pásma druhého stupně. 
Ochranné pásmo druhého stupně zahrnuje oblast nejen výskytu podzemní vody, ale 
i oblast, kde se stává z vody povrchové voda podzemní. 
Pro zásobení obyvatel Ústí nad Orlicí a místních částí pitnou vodou jsou využívány 
výhradně vody podzemní. Z důvodu zajištění dostatečného množství kvalitní pitné 
vody se městská společnost TEPVOS snaží ve spolupráci s hydrogeology stanovit 
ochranná pásma druhého stupně pro námi využívané zdroje. Věříme, že již brzy 
budou zdroje vody lépe chráněny, a tím bude zajištěna dlouhodobě kvalita i kvantita 
podzemní vody. Čistou pitnou vodu si musíme chránit, je to vzácná surovina.

SAUNA OTEVŘENA PO PRVNÍ ETAPĚ REKONSTRUKCE
K  první velké opravě a modernizaci současné sauny došlo 
již roku 2013. V  roce 2016 se městské společnosti TEPVOS 
podařilo koupit vedlejší prostor bývalé restaurace se záměrem 
na rozšíření sauny o wellness centrum. V  letošnm roce byla 
realizována 1. etapa tohoto záměru – dokončení rekonstrukce 
stávající části a vybudování nových rozvodů a vzduchotechniky. 
Současně došlo k výměně mozaiky a obkladů v ochlazovacím 
bazénu, k  úpravě vzhledu relaxační místnosti a k  zásadní 
proměně venkovní terasy, která byla částečně zakryta, aby se 
naši návštěvníci cítili příjemně a uvolněně.
Na tuto etapu naváže v budoucnu další rekonstrukce, kdy budou 
vybudovány nové šatny a vstupní hala a v poslední etapě pak 
vlastní wellness centrum. O průběhu dalších realizace budeme 
pravidelně informovat.
Věříme, že se milovníci saunování budou cítit v rekonstruovaných 
prostorách příjemně a budou odcházet odpočatí a plni síly.

ochlazovací bazén 

Komunální služby - KS

venkovní terasa  odpočívárna místnost pro děti

Kaválek Michal
ředitel divize VS

Ing. Hovádek Petr
 ředitel divize Služby
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1. Jak dlouho pracujete u městské společnosti TEPVOS a jaká byla Vaše první 
pracovní pozice?
Na správu společnosti - úsek investic a správy majetku jsem nastoupil 1. 4. 2004 jako 
investiční technik pro divize Energetické služby (ES) a Vodohospodářské služby (VS). 
Byl jsem přidělen do kanceláře k parťákovi Jiřímu Roušavému v sídle společnosti v 
Hylvátech. Kancelář byla v přízemí, v oknech byly mříže a při špatném počasí tam 
bylo nevlídno. Přesto nám prostředí nekazilo naše pracovní nadšení a dobrou náladu. 
V září 2015 jsme se přestěhovali do nového sídla na Královéhradecké ulici, kde byla 
vybudována nová prostorná kancelář s výhledem na lesy a Andrlův Chlum. Dodnes 
spolu s Jirkou pracujeme v jedné kanceláři, já stále jako investiční technik. Pokud 
dobře počítám, zestárnul jsem v TEPVOSu o 13 roků, až do důchodového věku. V 
současné době ubírám plyn a jedu na poloviční úvazek.

2. Pracujete v úseku investice. Co je Vaší pracovní náplní?
V současné době je pracovní náplní především moje osudová zakázka, největší 
investiční akce naší společnosti a města pod názvem „Ústí nad Orlicí – kanalizace a 
ČOV“. Od roku 2010 až do dnešních dnů je její plnění mojí hlavní pracovní náplní. Akce 
„KaČOV“ je fyzicky ukončena, převzata, zkolaudována, provozována, dokončené dílo 
je v záruční době. Příprava od roku 2004 trvala asi 8 let, vlastní realizace 3,5 roku a od 
převzetí do  současné doby se dokončuje „administrativně“ a reklamují se skryté vady. 
„Administrativním“ vyřizováním je myšlen celý následný proces po vlastní realizaci 
stavby. Jedná se o majetkoprávní vypořádání  191 uzavřených smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen na 742 
dotčených pozemcích. Skutečné zaměření je na 35 různých geometrických plánech. Podle výkazů výměr k nim je dotčeno 484 
pozemků v Ústí nad Orlicí o ploše 65 585 m2 a v Dlouhé Třebové je dotčeno 188 pozemků s plochou záborů o výměře 39 664 m2. 
Na služebnosti inženýrských sítí bylo dosud uzavřeno 137 smluv, kupní smlouvy byly uzavřeny na několik výkupů pozemků pro 
ČS a na ČOV.
Uplatňování reklamací v záruční době – do současné doby bylo zjištěno celkem 129 skrytých závad a jejich odstranění bylo 
uplatněno na 81 reklamačních listech. O reklamacích je vedena evidence s termíny jejich odstranění.
K dokončované akci „KaČOV“ jsem jako pamětník stavební činnosti ve městě dostal důvěru k zajišťování ještě jedné akce, která 
se týká ochrany podzemních vod v Ústí nad Orlicí a okolí. Akce se rodí a činnost bude možno rozvíjet až na základě dokončeného 
a převzatého podkladu o identifikaci existujících vrtů, prověření jejich stavu a identifikaci jejich možného ohrožení starými 
ekologickými zátěžemi. Po převzetí pasportizace všech odhadovaných 37 provozovaných i neznámých vrtů, vyhodnocení všech 
možných rizik budou navržena nápravná opatření a po jejich schválení bude možno provádět vlastní realizace k jejich ochraně.

ROZHOVOR TEPVOSU:
Dnes s panen Karlem Pražákem, dlouholetým pracovníkem úseku investice.

3. Jaký projekt byl pro Vás nejzajímavější?
Každá realizace stavby je zajímavá svým umístěním, podmínkami, staveništěm, rozsahem, průběhem, lhůtou výstavby a nevím 
čím vším dalším a tím je každá originální. To je na tom to nejzajímavější a proto jsem každou novou stavbu bral jako výzvu 
k obohacení svých zkušeností.
Jedna akce však předčila všechny ostatní, byla to realizaci projektu „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ nejrozsáhlejší a největší 
akce naší společnosti a města, která musela být navíc koordinována s  výstavbou železničního koridoru, s   akcí „Průjezd 
železničním uzlem Ústí nad Orlicí“. Děkuji za to, že jsem byl v  týmu pracovníků, kteří se na tomto projektu podíleli, byla to 
pro mne největší stavba v životě. Počátek akce je v plánu roku 2004, do této zakázky se postupně začlenily i související akce 
jako kanalizace v Kerharticích a Hylvátech a na druhý pokus v roce 2009 i Dlouhá Třebová. V roce 2007 byl vypracován generel 
odvodnění města Ústí nad Orlicí, v roce 2008 generel vodovodní sítě, Dlouhá Třebová byla schválena do aglomerace odvodnění 
a to byly podklady pro zahájení projekčních prací na DUR akce KaČOV. Pak následovaly dokumentace pro stavební povolení a 
výběrové řízení. Zadávací řízení zajišťovala firma RTS, a.s. z Brna, která na projektové práce vybrala projektanta AQUA PROCON 
s.r.o, správce stavby D-plus projektová a inženýrská a.s a zhotovitele stavby „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ ve 
kterém byl vedoucím SMP CZ a.s., členy VCES a.s., Hochtief CZ a.s., ABV. S tímto zhotovitelem byla dne 1. 3. 2012 uzavřena smlouva 
o dílo za sjednanou cenu bez DPH a rezervy: 594 294 524,- Kč, s rezervou: 653 723 976,- Kč a termínem ukončení zkušebního 
provozu do 30. 6. 2015 a realizace do 31. 5. 2014. Zhotovitel si zajistil prováděcí dokumentaci a první předání staveniště bylo 14. 
5. 2012 a poslední sedmé dne 8.10. 2013 na stoky související s výstavbou železničního koridoru. Na akci bylo vydáno 7 územních 
rozhodnutí, 11 stavebních povolení, 12 zápisů o přejímkách a 14 kolaudací. Změnových listů bylo 292 a po zápočtu více a méně 
prací ve výši 40 mil Kč, byla celková částku dle SoD a všech dodatků se zhotovitelem ve výši 633,5 mil Kč bez DPH. Celkové 
náklady byly téměř 700 mil Kč. Stanovené parametry SFŽP v dotaci byly splněny, uvádím jen délky a to nových kanalizačních sítí 
26.838 m, rekonstruovaných 6.388 m, přeložek vodovodů 3.795 m, počet vybudovaných odboček pro přípojky je 1.134 ks v délce 
6.017,4 m, bylo postaveno 25 čerpacích stanic, provedena intenzifikace ČOV na kapacitu 22 000 EO, čistí odpadní vody i z Obce 
Libchavy a zkušební provoz prokázal její projektované parametry. 
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V případě zájmu o podrobnější údaje je vše uvedeno v závěrečném vyhodnocení akce odeslané na SFŽP a je k nahlédnutí u nás 
na investicích.
Ještě jednu originální stavbu realizovanou před akcí „KaČOV“ bych rád zmínil. Je to akce pod názvem „FVE U Letiště“ – stavba
výrobny elektrické energie s výkonem 0,8 MW, který je vyveden přes trafostanici a trafo 800 kVA kabelovou přípojkou 35 kV do
distribuční soustavy vysokého napětí ČEZu. Limitující byla krátkou lhůtou výstavby s  termínem zahájení výroby a dodání 
elektrické energie do distribuční soustavy do 31. 12. 2010 z důvodu výše státní podpory. Realizace probíhala necelé tři měsíce 
a to za každého počasí, deště, sněhu, mrazu, vody a bláta při oblevě a mnohokrát bylo staveniště pro techniku nepřístupné. 
Předání staveniště bylo 11. 10. 2010 a první vyrobená elektrická energie dodaná do distribuční sítě byla dne 29. 12. 2010, čímž 
byla splněna podmínka na výši podpory, ta byla od 1. ledna poloviční. Že se nejednalo o malou akci je patrné z následujících 
údajů. Na polním pozemku plochy 19.032 m2 bylo na nosné konstrukce ukotvené na 1220 ks zemních vrutech namontováno 
celkem 3.478 ks fotovoltaických panelů Solar typ BP 3230T o celkové ploše 5.681 m2 s celkovým výkonem 799,94 kWh.

4. Je něco, co byste chtěl vzkázat čtenářům tohoto rozhovoru?
Ano. Zdálo by se, že po realizaci tolika akcí mám dost zkušeností, ale opak je pravdou. Celý život se však musí člověk učit a v dnešní
době moderní techniky dvojnásob. Přicházejí nové a nové technologie, metody, předpisy, ale i přístupy k realizaci projektů. Tak 
trochu těm mladým závidím, ale čas pro můj odchod do důchodu se již naplňuje a zůstanou jenom vzpomínky. Proto bych chtěl 
touto cestou všem spolupracovníkům poděkovat za spolupráci při plnění pracovních úkolů, popřát jim k realizaci hodně zajímavých 
projektů a k jejich plnění hodně pevného zdraví a trochu štěstí. Zvlášť bych chtěl poděkovat všem kolegům z útvaru investic za 
kamarádskou atmosféru na pracovišti i mimo něj. Těžko se mi bude tento kolektiv opouštět, ale věřím, že se občas sejdeme 
na pivu, kde už budu jen moci vzpomínat …
Do příštího roku všem přeji hlavně pevné zdraví a mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě.

5. Kde rád trávíte volný čas a odpočíváte?
Přes víkendy na chalupě, dovolenou na horách a přes týden si zajdu s partou kamarádů na pivo.

       Děkuji za rozhovor. 
Markéta Vojvodíková

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793

Podporujeme:
Každý rok podporujeme společnosti na území města Ústí nad Orlicí. 
Jedná se o společnosti neziskového sektoru nebo společnosti 
založené Městem Ústí nad Orlicí. 

Jsme rádi, že můžeme podpořit tyto projekty.

Český červený kříž Ústí nad Orlicí 
Strom splněných přání, Senior doprava

Stacionář Ústí nad Orlicí 
Plavání pro dobrou věc

Nadační fond „Zelené Oustí“ 
finanční podpora 

Cukříci, z. s. 
spolek rodin diabetických dětí 
plavaní v Krytém plaveckém bazénu

ZŠ a MŠ při nemocnici Ústí nad Orlicí
Veselé malování s J. H. Lušovským

ZŠ a MŠ v Ústí nad Orlicí 
exkurze Čistírny odpadních vod, 
Sběrného dvora a ukázka komunální techniky

Rieter Open
tenisový turnaj

Kocianovo houslové Ústí 
mezinárodní hudební festival 

Město v pohybu 
týden dobré pohody, společensko 
kulturně – sportovní akce v Ústí nad Orlicí
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Vedení společnosti
Královéhradecká 1566
Ústí nad Orlicí, 562 01
465 519 844
tepvos@tepvos.cz

Energetické služby
Mazánkova 75
Ústí nad Orlicí, 562 06
465 523 164
divizees@tepvos.cz

Vodohospodářské služby
Ústí nad Orlicí 1458
Libchavy, 561 16
voda - hlášení havárií 777 673 350
cov@tepvos.cz 

Městská karta 
www.mestskakarta.cz 

info@mestska-karta.cz

Komunální služby
Královéhradecká 1526
Ústí nad Orlicí, 562 01
465 525 579
divizeks@tepvos.cz

Rekreační služby
Polská 1360
Ústí nad Orlicí, 562 01
465 524 254, 734 353 475
kpb@tepvos.cz

LEDEN
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
8. 1. SANITÁRNÍ DEN
6. 1. Novoroční vodní noc 
28. 1. Nahaté koupání

SAUNA
Otevřeno podle provozní doby.

Krytý plavecký bazén (KPB)
Polská 1360, Ústí nad Orlicí, 562 01
tel.: 734 353 475, kpb@tepvos.cz
www.bazenusti.cz
 
sportovní Centrum Rio / v budově KPB
Indoor Cycling, TRX, K2 Hiking, Flowin
jednotlivé cvičení je nutné objednat
www.bazenusti.cz/centrum-rio/ nebo
www.tepvos.cz/rezervace

Solárium v budově KPB
Rezervace je možná 
na tel.: 734 353 475 nebo
www.tepvos.cz/rezervace

Pohybově rekreační aktivity pro 
děti v budově KPB
Plavecká škola, Plavání kojenců a batolat,
Plavání děti s rodiči
plavecka.skola@tepvos.cz
tel.: 465 524 650, 734 353 474

Sauna
V Lukách 135, Ústí nad Orlicí, 562 01
sauna@tepvos.cz, tel.: 774 673 365

Zimní stadion
Q. Kociana, Ústí nad Orlicí, 562 01
zsuo@tepvos.cz, tel.: 608 553 305

Hřiště pro všechny
Q. Kociana, Ústí nad Orlicí, 562 01
září – říjen otevřeno 10 – 18 hod.
obsluha 734 353 473 

Minigolf
Q. Kociana, Ústí nad Orlicí, 562 01
září – říjen otevřeno 10 – 18 hod.
obsluha 734 353 473 

Skatepark
www.skateparkustinadorlici.cz
tel.: 731 473 409

co nabízí reKreační služby?

ÚNOR
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
12. 2. SANITÁRNÍ DEN 
8. 2. Okresní školní liga - finále
10. 2. Valentýnská vodní noc 

ZIMNÍ STADION
2. 2. – 4. 2. Bruslení o pololetních prázdninách

SAUNA
Otevřeno podle provozní doby.

BŘEZEN
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
12. 3. SANITÁRNÍ DEN 
13. 3. a 15. 3. Aquazorbing v bazénu
13. 3 – 18. 3. Jarní prázdniny s 211
23. 3. Turnaj ve vodním pólu
24. 3. Vodní noc

SAUNA
Otevřeno podle provozní doby.

ZIMNÍ STADION
12. 3. – 16. 3. Loučení na bruslích
17. 3. Ukončení provozu

Termíny akcí se mohou změnit   I   Aktuální informace na www.bazenusti.cz.

reKreační služby – plán aKcí

Vydává TEPVOS, spol. s r.o., IČ 25945793, Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí.


