
Ještě včera jsme měli dlaně plné vody – a dnes zjišťujeme, že nám prosakuje, protéká mezi prsty. Je sucho - a prý bude 
každý rok ne-li stejně, tedy hůř – a výjimky budou jen potvrzovat pravidlo. Jih Evropy se prý teplotami přiblíží tropickému 
klimatu, my tady nahoře snad subtropickému – alespoň v létě. Vody spadne méně – a rychleji se ztratí. Podzemní voda se 
bude obtížněji doplňovat. Z kohoutku nám sice teče – ale poteče z něj i našim vnukům, až budou v našem věku? Možná 
je čas začít si všímat, čím zaléváme zahradu, jestli skutečně potřebujeme mít téměř u každého domu svůj vlastní bazén a 
jestli nezačít skutečně a vážně řešit opatření pro zadržování vody v krajině. Dokud máme dlaně plné vody, nedochází nám 
dost intenzivně, že když se ta voda ztratí, nenapijeme se. Hladina v našich dlaních pomalu, ale zatím nezadržitelně klesá. 
Nenastal čas uvědomit si, že co je poloplné, je vlastně i poloprázdné?

POLOPLNÉ NEBO POLOPRÁZDNÉ? 

 TEPVOS ZPRAVODAJ
 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři.
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léto vždycky bylo horké, na to jsme odmalička zvyklí. Těch našich letních třicet ve stínu je v 
českém létě normálních – a i když se teploměr občas vyšplhá výš, pořád jsme na tom lépe 
než v tropech. V poslední době – a letos obzvlášť - se přesto léta (a možná už i nejen léta) 
začínáme trošku bát. Důvodem je sucho. Stále častěji je začínáme skloňovat v odborných 
diskuzích, v médiích - a jsem si jistý, že i na ulici a v hospodě. Sucho se stává součástí našeho 
léta, našeho roku, našeho života – takové jiné sucho než dříve – sucho, které svou vytrvalostí 
a opakováním je suchem, jaké jsme dříve neznali. Nevím, jestli je na vině naše zacházení s 
půdou nebo globální oteplování nebo zda jde jen o přechodnou anomálii – ale obyvatelé 
některých obcí na Orlickoústecku už vědí, že sucho se vrací - a  že s sebou přináší omezení. V 
TEPVOSu s tím musíme počítat, musíme využít toho, že v Ústí máme díky přírodním poměrům 
v podzemí vody kvalitní pitné vody dostatek - a musíme se pokusit ji do suchem postižených 
okolních obcí v budoucnu nějakým rozumným způsobem přivádět. Než se nám to podaří, 
žádáme o pochopení a trpělivost. Nedostatek vody jsme nezpůsobili my v TEPVOSu, ale 
sucho. Sucho může za prázdné bazény a schnoucí zahrady. Proti suchu musíme spojit  
síly – a začíná jít o celorepublikový a celoevropský problém. Proto chci apelovat na 
obyvatele postižených obcí, aby vodou skutečně šetřili – a ujistit je, že v TEPVOSu zatím 
nebudeme sedět s rukama v klíně. Ani o prázdninách.

Přeji všem občanům našeho regionu hezké léto, příjemnou dovolenou – a také trochu toho 
deště. 

Ing. Martin Pirkl
jednatel společnosti TEPVOS
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V pátek 25. května proběhlo slavnostní zpřístupnění parku u kostela Nanebevzetí 
Panny Marie. Akce proběhla v rámci celorepublikové akce Noc kostelů. 
Úsek KS budoval v rámci této revitalizace parku nasvícení prostor veřejným osvětlením, 
včetně zcela nového nasvícení okolních památkových budov (kostela, kaple, kamenná 
obvodová zeď parku).
Výstavba byla časově i profesně náročná, protože probíhala v úzké koordinaci 
se zhotovitelem povrchů a terénních úprav, které prováděla ústecká společnost 
ABV. Stavba stožárů probíhala nárazově, vždy po vybudování daného úseku 
komunikací, veškeré práce se musely provádět bez použití mechanizace, na dlážděné 
cesty se nesmělo zajet s technikou, proto se i stožáry VO se musely stavět ručně. 

Nicméně společným úsilím se vše podařilo stihnout a včas a naše společnost přispěla 
nemalou měrou k vybudování nádherného místa pro klidovou relaxaci a odpočinek, 
místu, které má to, čemu se říká „genius loci“.
V parku bylo umístěno 19 kusů parkových svítidel netradičního designu, 14 kusů 
led halogenů pro nasvětlení památkových budov a 8 světlometů pro nasvícení 
obvodových zdí.  Celkové náklady na zhotovení této akce se blíží k 1,5 mil. Kč. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na akci zúčastnili a vyzdvihnout nemalý 
přínos společnosti TEPVOS.

Petr Hovádek
ředitel divize Služby

      
ředitel divize Služby

Energetické služby 

STAVBA OSVĚTLENÍ V PARKU U KOSTELA

USPOŘENÉ EMISNÍ PLYNY CO₂
Městská společnost TEPVOS prostřednictvím divize Energetické již osmým rokem 
vyrábí elektřinu pomocí fotovoltaické elektrárny (FVE). Elektrárna, která byla 
spuštěna v prosinci 2010, je umístěna na oplocených pozemcích v blízkosti letiště v 
Ústí nad Orlicí.  Fotovoltaické panely v počtu 3 450 kusů jsou rozmístěny na ploše 19 
010 m².  Celkový instalovaný výkon FVE je 800 kWp. 
Elektrárna využívá k přeměně slunečního záření na elektřinu tzv. fotovoltaický 
jev, díky kterému je vyráběn jednosměrný proud. Ten je ve střídačích přeměňován 
na střídavý. V transformátoru poté dochází ke zvýšení napětí na 15 kV. Takto 
upravená elektřina je dodávána do distribuční sítě. Instalací FVE jsme dosáhli 
nejen ekonomického přínosu, ale také jsme významně přispěli k ochraně životního 
prostředí. V tomto případě ke zlepšení stavu ovzduší. Při každé vyrobené MWh 

Komunální služby 
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PODROBNá STATISTIKA ÚSPORY CO₂ PO JEDNOTLIVýCH LETECH.

PITNá VODA V KNAPOVCI 

elektřiny v tzv. konvenčních zdrojích 
(uhelné elektrárny) je do ovzduší 
vypuštěno 1,17 t CO₂. V případě výroby 
elektřiny ve FVE, kde je elektřina 
vyráběna z obnovitelných zdrojů, 
jsou hodnoty CO₂ nulové. V průběhu 
posledních osmi let bylo naše ovzduší 
ušetřeno o 6.882t CO₂. 
V budoucnu očekáváme, že stát bude 
mít zájem o rozšíření a podporu 
obnovitelných zdrojů. Sledujeme vývoj 
a situaci ve světě, zajímá nás, jak bude 
pokračovat energetické odvětví a podle 
toho spravujeme služby pro naše město. 

rok výroba elektřiny v MWh ušetřené emise CO2 v t
2011 915,444 1071,1
2012 895,739 1048,0
2013 770,044 901,0
2014 806,583 943,7
2015 877,61 1026,8
2016 803,503 940,1
2017 813,476 951,8
celkem 5882,399 6882,4

V roce 2017 městská společnost TEPVOS divize Vodohospodářské 
služby investovala nemalé finanční prostředky pro výstavbu 
nového vodojemu v místní části Ústí nad Orlicí - Knapovec. Tento 
vodojem má téměř čtyřnásobnou kapacitu původního vodojemu. 
Výstavbou vodojemu o kapacitě 150m³ jsme chtěli zajistit 
dostatečnou akumulaci pitné vody i pro období zvýšené spotřeby 
vody (zalévání, napouštění bazénů).                    

V letošním roce, díky brzkému nástupu vysokých teplot, 
obyvatelé Knapovce začali napouštět bazény již poslední víkend 
v dubnu. Díky novému vodojemu jsme prvotní nápor spotřeby 
vody ustáli bez velkých problémů. Euforie z dobře investovaných 
financí nám vydržela pouhý měsíc.
 
Vzhledem k dlouho trvajícímu období sucha a také trochu vlivem 
bezohlednosti lidí jsme se poslední víkend v květnu vrátili zpět 
na zem. Během velmi krátkého období (sobota až neděle) stoupla 
spotřeba na téměř trojnásobek běžné spotřeby. Zvýšená 
spotřeba nebyla pouze přes den, ale byla zvýšená i v noci. To 
mělo za následek, že zdroje nestíhaly doplňovat akumulační 
prostor vodojemu. Velká spotřeba pokračovala i v pondělí 
odpoledne. I přes to, že jsme celé pondělí dováželi pitnou vodu z 
Ústí nad Orlicí do Knapovce, nebyli jsme schopni tak velké nároky 
zřejmě na dopouštění bazénů a zalévání pozemků (včetně 
trávníku) pokrýt pitnou vodou. Dospělo to tak daleko, že voda 
kolem osmé hodiny večer došla úplně. V současné době se 
vodojem stále vzpamatovává z tak velké spotřeby vody.
Celá tato situace nás vede k tomu, že do budoucna bude nutné 
propojit vodovod Ústí nad Orlicí s vodovodem v Knapovci. Tím by 
snad byl již finálně vyřešen problém s nedostatkem vody v 
Knapovci. Je to ale běh na dlouhou trať.

Prozatím můžeme doufat, že si obyvatelé v Knapovci uvědomí, že 
voda není samozřejmost, ale že je s ní nutné správně hospodařit.

Michal Kaválek, DiS.
ředitel divize Vodohospodářské služby

Jiří Drábek
ředitel divize ES
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Aquapark v Ústí nad Orlicí, krásné a oblíbené 
místo pro letní koupání a dovádění, jako stvořené 
pro prázdninový odpočinek a dovolenou bylo 
otevřeno pro veřejnost v pátek 22. 6. 2018 od 14 
hodin. V září 2017 byla zahájena v Aquaparku 
rozsáhlá rekonstrukce bazénů spočívající v 
instalaci nerezových van. Důvodem realizace akce 
byl havarijní stav keramických obkladů a značné 
ztráty vody unikající netěsnícím dnem. 
Při rekonstrukci došlo zejména k demolici částí 
bazénů, odkrytí a úpravě technologických 
rozvodů a instalaci nerezových van a brodítek ve 
všech bazénech. Součástí je také instalace nových 
atrakcí jednak ve velkém bazénu a zejména pak 
v dětské části. Atrakce jsou hlavním lákadlem 
pro návštěvníky, kteří se mohou těšit na chrliče, 

AQUAPARK V ÚSTÍ NAD ORLICÍ SE OTEVÍRá PO REKONSTRUKCI
Komunální služby - KS

trubková masážní lehátka, trubkovou lavici a perličku, lanový most s lekníny, 
šplhací síť s basketbalovým košem, vodní stěnu a dva houpací zálivy v hlavním 
rekreačním bazénu. Druhý menší rekreační bazén nabídne velký vodní hřib a 
podchozí skluzavku. V dětském bazénku mohou malí návštěvníci vyzkoušet 
fontánky, kyblíkový strom, vodní hřib, vodní děla, vodní zvon, vodního ježka, 
točitou skluzavku a jednoduchou skluzavku. V původním stavu zůstala pouze 
věž s tobogánem a skluzavkou kamikadze. Bazén je vybavený podvodními 
reflektory, které umožní osvětlení při nočním koupání, které se koná při 
tropických teplotách během dne. Nerezová konstrukce byla zvolena, protože 
má vyšší životnost než jiná řešení a minimalizuje riziko úniků vody. V průběhu 
rekonstrukce jsme byli nuceni, po jejich odkrytí, reagovat na skutečný technický 
stav některých částí jak technologie, tak i stavebních částí a řešit celou řadu 
technických problémů. Z tohoto důvodu budou celkové náklady rekonstrukce 
činit cca 34 mil. Kč oproti předpokládaným 30 mil. 
Dokončení prací a předání hotových bazénů zhotovitelem společností 
BERNDORF se konalo 15. 6. 2018. Vlivem výše uvedených problémů tak došlo k 
přibližně čtrnáctidennímu zdržení, které však bylo nutné k řádnému provedení 
prací. Drobným nedostatkem bude ne zcela ideální stav travnaté plochy, kdy 
některé části zasažené stavbou budou bez travního povrchu, který bude zasetý, 
a musíme počkat na vzrůst. Přesto však věříme, že návštěvníci budou spokojení 
se zlepšením, které jim tato rekonstrukce přináší.

Naším cílem je, aby ihned po slavnostním 
otevření začal Aquapark sloužit veřejnosti. 
Budeme tedy doufat, že i počasí nám tento cíl 
umožní splnit. 
Aktuální informace o provozu Aquaparku 
budeme pravidelně zveřejňovat na našich 
webových stránkách: 
www.tepvos.cz,  www.bazenusti.cz 
a www.facebook.com/tepvos.

Srdečně zveme všechny na koupání v novém 
Aquaparku a těšíme se na léto 2018. 

Vedení městské společnosti TEPVOS
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1. Jak dlouho pracujete u městské společnosti TEPVOS a znala jste naši společnost?
Ve společnosti pracuji od listopadu roku 2017, takže relativně krátce. Vzhledem k tomu, že nepocházím z Ústí 
nad Orlicí, ale ze Dvora Králové nad Labem a do Ústí jsem se přistěhovala zhruba před dvěma lety, společnost 
TEPVOS jsem neznala. Škála služeb, které společnost TEPVOS poskytuje je ale tak široká, že se s ní stále seznamuji 
a uvědomuji si souvislosti spolupráce všech divizí.

2.  Střídáte dvě pracovní pozice, která je Vám bližší?
Bližší je mi pracovní pozice na rekreačních službách. Věnuji se například správě webových stránek, grafickému 
zpracování propagačních materiálů, plánování akcí s našimi partnery… Náplň práce je zde více různorodá a z 
mého pohledu zajímavější, než na zákaznickém centru, kde jde především o přímý kontakt se zákazníkem. 

3. Co se Vám líbí v TEPVOSU?
Líbí se mi, že člověk neustále poznává nové a nové lidi a to nejen v rámci společnosti, ale i při výkonu práce. 
Díky působení v TEPVOSU si zároveň uvědomuji vzájemnou propojenost jednotlivých pracovišť, při poskytování 
služeb, které vnímá veřejnost jako samozřejmé. TEPVOS je velký tým, který zabezpečuje nejen základní potřeby, 
jako například to, že ve městě teče pitná voda, lidé mají teplo v domácnostech a čisto ve svém okolí. TEPVOS 
zabezpečuje i volnočasové vyžití na sportovištích v Ústí nad Orlicí. Jedná se například o provoz krytého plaveckého 
bazénu, letního aquaparku, hřiště, minigolfu, sauny a celoroční provoz zimního stadionu.

4. Máte nějaké postřehy a návrhy na změny nebo zlepšení, právě z pohledu člověka, který je v TEPVOSU krátce?
Myslím si, že se neustále snažíme zlepšovat a reagovat tak na aktuální poptávku po našich službách. Důležitý je 
kontakt s veřejností. Využíváme nejrůznější komunikační kanály, ať už v papírové či elektronické podobě, které 
nám pomáhají zvýšit dostupnost a rychlost přenosu informací o událostech plánovaných i neplánovaných. 
 
5. Budou brzy prázdniny, čas dovolených a odpočinku. Jaký odpočinek je pro Vás nejlepší? 
Volný čas nejraději trávím aktivně. Ráda cestuji, ať už s přítelem nebo s kamarády a poznávám nová místa. 
Nejlepším relaxem je pro mě výlet do přírody, mám ráda vysokohorskou turistiku a je jedno, zda v Čechách nebo 
v zahraničí.
       Děkuji za rozhovor. 

Markéta Vojvodíková

ROZHOVOR TEPVOSU:
Dnes se slečnou Janou Hlouškovou, provozně administrativní pracovnice  
úseku Rekreační služby a Zákaznického centra TEPVOS.

MÍSTO PRO PARTNERA:
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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

ČERVENEC - SRPEN
AQUAPARK
Noční koupání – 1. 7. – 31. 8.
Barmanská show – 14. 7 a 4. 8.
Beach volejbalový turnaj – 17. 8.
Soutěžní animační program 28. 7. a 10. 8.
CORE cvičení – v sobotu 10 – 11 hod. a 16 
– 17 hod. v neděli 10 – 11 hod
28. 7. – 29. 7.
11. 8. – 12. 8.
25. 8. – 26. 8.

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?

SAUNA
Otevřeno podle provozní doby.
CENTRUM RIO
2. 7. – 31. 8. – ZVýHODNĚNá CENA 70 kč
ZIMNÍ STADION
In line bruslení - letní provoz
HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY A MINIGOLF
Otevřeno podle provozní doby.

ZÁŘÍ
AQUAPARK  
ukončení provozu podle počasí
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
3. 9. – otevření
SAUNA
Otevřeno podle provozní doby.
HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY A MINIGOLF
Otevřeno podle provozní doby.
ZIMNÍ STADION
In line bruslení - letní provoz

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.


