
 TEPVOS ZPRAVODAJ
 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
máme za sebou polovinu roku, děti obdržely vysvědčení, studenti završili 
zkouškové období. Před námi jsou prázdniny, pro mnohé nejlepší letní měsíce. 
Na druhou stranu asi jen málokdo může své prázdninové volno zasvětit jen 
cestování a užívání si radovánek. Pro občany našeho města máme připravený 
letní Aquapark plný atrakcí a doprovodného programu, pro mnoho zaměstnanců 
to znamená plno práce, od příprav před otevřením, přes průběžnou údržbu. 
Dbáme na kvalitu a včasnost při sečích městských trávníků, kde dosavadní 
počasí se střídáním přeháněk a slunečných dní, bezesporu růst travní hmoty 
nezastaví. Přesto vítězíme. Další pracovníci komunálních služeb dbají na čistotu 
města, opravy komunikací a veřejného osvětlení. Je radost se projít čistými 
nazdobenými ulicemi města, a možná už to považujeme za samozřejmost. 
Osobně za vším „pěkným“ vidím mnoho úsilí a práce, které si vážím. S jistou 
také očekáváme vodu při otočení kohoutkem, ať už teplou nebo studenou. 
Využíváme daru přírody, o který ale musí mnoho našich pracovníků pečovat, 
aby v požadované kvalitě vše doteklo do každé domácnosti, aby technologie 
vždy a spolehlivě fungovaly.
Přeji všem krásné letní měsíce včetně potřebného odpočinku, našim 
zaměstnanci děkuji za pracovní nasazení a za zvyšování úrovně poskytovaných 
služeb. 

Ing. Martin Pirkl
jednatel městské společnosti TEPVOS

SL
OV

O
 J

ED
NA

TE
LE

LÉTO JE TADY

Stovky, možná tisíce obyvatel našeho města bude v průběhu července a srpna možné potkat na evropských i světových plážích, tam někde u 
moře. Léto velí vypnout, hodit práci za hlavu, odpočinout si – buď aktivně, třeba na kolech či surfech, nebo alespoň pasivně, pod plážovým 
slunečníkem nebo pod slunečníkem na zahradě. Všechny školy, všechny děti, všichni zaměstnanci a všichni zaměstnavatelé vědí, že v létě 
se prostě odpočívá, jsou prázdniny, vybírá se dovolená. Nepřetržité provozy a výrobní podniky s tím bojují tak, že zaměstnávají brigádníky, 
především prázdninově odpočívající studenty. Velké firmy nařizují celozávodní dovolené v jednotných termínech, protože zákazník nepočká 
do podzimu a odbyt zboží firmu živí – výpadky výroby je třeba dobře plánovat. Ale každá dovolená jednou skončí, dva týdny uletí jako voda – a 
zbytek léta strávíme po práci na zahradách nebo doma, prostě - ve městě.
Městská společnost TEPVOS s létem bojuje podobně, jako každá jiná firma. I my máme nepřetržité provozy. Nemůžeme si dovolit zavřít firmu, 
dát klíč do kapsy a vyrazit k moři. Až se vrátíte od moře či z hor, slunce bude svítit dál, i ve městě. Naši zaměstnanci pro vás udržují vždy 
připravený AQUAPARK, nezapomínají na úklid komunikací a sečení zelených ploch. Dovolená je fajn – a léto ve městě nemusí být tragédie. Na 
dovolenou jsou pláže a hory, na ústecké léto městská společnost TEPVOS a její divize. Zdaleka ne všichni mohou strávit celé léto mimo město. 
K službě těm, kdo zůstávají, jsme i uprostřed léta připraveni.

V TEPVOSu připravujeme pěkné léto také v Ústí nad Orlicí.
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V současné době probíhá úprava povrchů okolo sochy tzv. Bubeníka. Byla odstraněna 
stará dlažba a část přerůstajícího trávníku. Okolí sochy je znovu zadlážděno a 
dlažba je ohraničena obrubníky. V rámci této úpravy povrchů jsme byli vedením 
města požádáni o nasvětlení celého komplexu. Ve spolupráci s projektantem fy 
Elektro Sychra panem Jiřím Skalickým a za účasti našich pracovníků (J. Kaplana, 
R. Kočího a J. Roušavého) byly, za jednoho pozdního večera, provedeny zkoušky 
nasvětlení pomocí provizorních halogenových svítidel. Na základě těchto zkoušek 
byla vytipována ideální pozice pro umístění světlometů uložených v úrovni terénu.
Památník bude nasvětlen ze dvou směrů z přední části komplexu. Bude osvětlena 
deska s nápisem a následně kužel světla bude směřovat na sochu, kde vytvoří 
zajímavé stíny a vynikne celý kontura sochy bubeníka. Toto místo je z historického 
hlediska pro město Ústí nad Orlicí důležité a zaslouží si důstojné prostředí.
Bubnující legionář – sousoší od Josefa Mařatky z roku 1925, pomník padlým z 1. 
světové války, mezi oušťáky známý jako „Bubeník“, se nachází na křižovatce ulic 
Jilemnického a T. G. Masaryka. Sousoší bylo v roce 2016 kompletně zrestaurováno 
a do konce července 2017 bude dokončena i úprava okolí, včetně již zmíněného 
nasvětlení. Příprava i vlastní realizace bude provedena ve spolupráci s firmou 
Elektro Sychra.

Energetické služby 

Česká obec legionářská Jednota Ústí nad Orlicí sdružuje veterány druhé světové války, potomky legionářů, novodobé veterány z 
vojenských misí a mírových operací v zahraničí. Ve městě je tradiční organizátorkou oslav konce druhé světové války, dne vzniku 
ČSR, Dne válečných veteránů a vzpomínkových pietních aktů u hrobů a památníků padlých. Nesmíme zapomínat na všechny, 
kteří v boji o svobodu, nezávislost a demokracii obětovali to nejcennější, svůj život. 

Bubeník bude osvětlen

Plánované investice do majetku tepelného hospodářství v roce 2017
Letní období je obdobím, kdy je možno s minimálním 
dopadem na spotřebitele tepelné energie, realizovat větší 
opravy a investice do majetku tepelného hospodářství. 
Městská společnost TEPVOS plánuje na letní období roku 
2017 investice do rekonstrukcí tří kotelen. Letos se na řadu 
dostaly kotelny T.G.M. 184, Dukelská 300 a Mazánkova 
75. U kotelny T.G.M se jedná o výměnu morálně i fyzicky 
zastaralých kotlů a jejich náhrada moderními kotli HOVAL. 
U kotelny Dukelská 300 máme souhlas majitele kotelny k 
výměně zastaralých kotlů. Zde dojde i ke koncepční změně. 
Instalace nové technologie umožní zmenšit pronajatý 

prostor. Tím se sníží náklady na výrobu tepla a pro majitele 
objektu vznikne atraktivní prostor pro jeho další využití.  U 
kotelny Mazánkova 75 se měla původně řešit výměna kotle 
K2. Tento kotel je ze sedmdesátých let minulého století. 
Tomu odpovídá účinnost i spolehlivost výroby. Poslední zimní 
měsíce však pro nás připravili nemilé překvapení v podobě 
opakovaných poruch na kotli K3. Jedná se o nejnovější kotel, 
který má z hlediska účinnosti výroby ty nejlepší parametry. 
Nově tak musíme řešit jeho opravu, nebo záměnu za jiný 
kotel. Dále si tato skutečnost vynutila instalaci nových dvou 
kusů kotlů značky HOVAL.  
Technické řešení použité při rekonstrukcích počítá s využitím 
té nejkvalitnější techniky, která je na trhu dostupná.  
Použity zde budou úsporné kondenzační kotle HOVAL 
s technologií hořáků UltracleanR pro čistější emise, 
výměníky aluFerR s bezkonkurenční tepelnou účinností, 
elektronicky řízená oběhová čerpadla, dojde také k 
výrazně jednoduššímu hydraulickému zapojení. 
Městská společnost TEPVOS použitím té nejkvalitnější 
dostupné techniky zajišťuje svým odběratelům co 
nejspolehlivější a zároveň ekonomické dodávky tepla 
do jejich domovů.

Komunální služby 
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Pokrok se nedá zastavit a je tomu tak i 
ve vodárenství. Před několika lety firmy 
zabývající se výrobou vodoměru přišli 
na trh s novinkou ve formě chytrých 
vodoměrů. Jejich velkou předností nejen 
pro provozovatele, ale i pro zákazníky je 
odečet vodoměru dálkovým přenosem, 
bez nutnosti přímé návštěvy odběrného 
místa. 
Naše společnost koncem loňského roku 
začala tyto vodoměry také zkoušet. 
Po zhruba půlročním testování jsme 
došli k výsledku, že používání chytrých 
vodoměrů u velkoodběratelů má velký 
potenciál. Jednak usnadní práci našim 
montérům, kteří následně mohou 
věnovat více času údržbě vodovodní a 
kanalizační sítě a zákazníkům můžeme 
nabídnout podstatně vyšší komfort ve 
formě dat, která jim budeme schopni 
poskytnout.
Do pěti let plánujeme osazení těchto 
chytrých vodoměrů u všech velkood-
běratelů, pro celoplošné využití i u ma-
loodběratelů však, z důvodu vyšších 

Chytré vodoměry s dálkovým přenosem dat

HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY a MINIGOLF
Městská společnost TEPVOS úsek Rekreační služby od roku 2016 obohatila a rozšířila 
nabídku sportovních aktivit nejen pro občany města Ústí nad Orlicí, ale i pro místní 
a okolní školy, školky a sportovně nadané turisty. Jedná se o „Hřiště pro všechny“ 
- víceúčelové hřiště s umělým povrchem, určené především pro míčové hry, jako 
kopaná, volejbal, nohejbal, košíková, florbal, tenis a badminton. Nabízíme možnost 
zapůjčení sportovních pomůcek (míče, rakety, sítě). Součástí multifunkčního hřiště 
je i venkovní posilovna s pěti posilovacími stroji umožňující protažení celého těla, 
vhodná též i k rehabilitačnímu cvičení. Na své si přijdou i nadšenci adrenalinového 
sportu využitím 4 m vysoké boulderningové lezecké stěny.
 V zadní části celého areálu je umístěno minigolfové hřiště. Na 18 drahách si malí 
i velcí návštěvníci mohou vyzkoušet svoji zručnost, přesnost a trpělivost. Areál se 
samostatným vstupem nabízí příjemné prostředí v zákoutí prostor Aquaparku, kde 
lze nerušeně, pod košatými stromy chránícími před sluncem, příjemně strávit celý 
den se svou rodinou. Minigolfu lze využít též pro firemní setkání nebo celodenní 
sportovní aktivitu školních dětí. Otevírací doba je závislá na stavu počasí a 
zarezervování volných termínů, které můžete najít na našich webových stránkách: 
„www.bazenustí.cz“ s odkazem na víceúčelové hřiště nebo minigolf.

Mottem našeho léta je: 
“počasí nám přej…“, tedy i Vám, našim návštěvníkům. 

Přijďte se na nás podívat!

Komunální služby - KS

pořizovacích nákladů, v současné době 
neuvažujeme. 
Nicméně naše společnost chce umož-
nit i maloodběratelům, v případě jejich 
zájmu, mít možnost si tyto vodoměry 
pořídit. Z důvodu vyšší pořizovací ceny 
oproti standardním, mechanickým vo-
doměrům, které poskytujeme zdarma, 
musíme v takovém případě účtovat do-
platek, který činí rozdíl mezi pořizovací-
mi cenami chytrého a klasického vodo-
měru. Při současných cenách vodoměrů 
činí tento doplatek cca 2500 Kč bez DPH 
a zákazník za tuto cenu získá níže uve-
dené výhody po celou dobu životnosti 
vodoměru. Životnost těchto vodoměrů 
je 12 let s tím, že po šesti letech musí být 
vodoměr přezkoušen a nově kalibrován 
(toto zajišťují naši pracovníci na náklady 
společnosti TEPVOS)

Hlavní výhody chytrých vodoměrů:
Přesnější měření spotřeby vody.
Dálkový odečet vodoměru bez nutnosti 
návštěvy OM - návštěva technika nutná 

pouze jednou za šest let. Měsíční vyúčto-
vání dané spotřeby bez nutnosti záloho-
vé platby. Vodoměr je schopen odhalit i 
drobné uniky na vnitřní instalaci díky za-
znamenání spotřeby vody i v době, kdy 
by neměl být žádný odběr (např. v noci)
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ROZHOVOR TEPVOSU:
Rozhovor TEPVOSU s panem Petrem Polákem,
technikem divize Vodohospodářské služby (VS).

1.Jak dlouho pracujete ve 
společnosti TEPVOS a na 
jakých pracovních místech jste 
působil? 
Ve firmě pracuji od února 2001, 
tedy 16 let. Při nástupu jsem 
měl osobní pořadové číslo 
„7“. To znamená, že patřím ke 
skupince služebně nejstarších 
pracovníků. Ze začátku jsem 
působil ve funkci vedoucího 
vodovodů, posléze vedoucí 

ČOV a nakonec jsem v pozici technika vodohospodářské 
divize. K oběma změnám došlo z důvodu zdravotních 
komplikací. Obecně má funkce vedoucího vodovodů v 
mnoha případech dost velkou „ pracovní úmrtnost“. Jde o 
práci, při které pracujete s lidmi a též pro lidi a někdy je to 
psychicky velmi náročné.

2. Jste v TEPVOSU již dlouho, jaké změny byly z Vašeho 
pohledu nejdůležitější?
 Z mého pohledu na naši firmu je dost zásadní změnou 
přestěhování sídla firmy na Královéhradeckou ulici a 
vytvoření Zákaznického centra. Díky přestavbě budovy bývalé 
Koventy vzniklo moderní prostředí jak pro zaměstnance, tak 
především pro zákazníky. Nejdůležitější provozní změnou (dle 
mého názoru), která se týká nejen firmy TEPVOS, byla změna 
Zákona o vodovodech a kanalizacích. Dle současné úpravy 
Zákona 274/2001 Sb. jsou přípojky ve vlastnictví majitele 
nemovitosti a to od místa napojení na řad. Vzniká tak situace, 
kdy váš soukromý majetek je na veřejném prostranství „ 
krytý“ např. v komunikaci majetkem města.  A tak občas 
vzniká situace, kdy z nějakého důvodu majitel nechce nebo 
nemůže provést výměnu staré např. olověné přípojky a my 
v roli provozovatele vodovodu a město coby správce nemá 
možnost na veřejném prostranství provést třeba rekonstrukci 
povrchu silnice nebo chodníku. Díky této změně v zákonu také 
ještě dochází k určitému stupni diskriminace, protože dva 
protilehlé domy, pokud je vodovod veden v kraji komunikace, 
mají nutnost jiných nákladů na případnou rekonstrukci. 
Tam, kde je vodovod blíže stačí krátký překop s následnou 
opravou povrchu a vzdálenější musí v mnoha případech řešit 
i protlak pod komunikací a tím se nákladově dostává majitel 
do investice o 10.000,- výše. Pokud je tedy zákon v některém 
paragrafu v praxi diskriminační, je dle mého názoru špatný.  

3.  V divizi VS byla velká změna modernizace Čistírny 
odpadních vod. Co se Vám líbí v nové čistírně?
Modernizace ČOV proběhla úspěšně i po technické stránce 
a provozní vybavení odpovídá současným potřebám. 
Při pohledu od začátku čištění, tak v budově hrubého 
předčištění je nové technologické vybavení automatických 
česlí, lapáku písku a stáčecího stojanu pro fekální vozy. Je 
úplně nové provedení aktivačních nádrží a regenerace kalu. 
Nové vybavení kotelny a nový šnekový lis, který je podstatně 
lepší než staré sítové lisy. Největším přínosem je doplnění 
centrálního dispečinku, kde je možné vyčíst mnohá data z 
provozu ČOV a vodovodů, přenášená ve větší míře dálkově 
bezdrátově.

4. Pocházíte z Ústí nad Orlicí. Jak byste popsal naše město 
a co se Vám v Ústí líbí?
V Ústí jsem se narodil a mohu prohlásit, že jsem ústecký 
patriot. Vztah k našemu městu je možné vyjádřit docela 
jednoduchým způsobem. Jsem tu prostě doma. A doma 
je vždycky dobře. A líbí se mi tu hodně v různých úhlech 
pohledu. Tak třeba z památek kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, Hernychova vila, křížová cesta se sgrafity Zdeňka 
Brožka. Vynikající je též fakt, že kolem města jsou lesy a 
tedy hodně zeleně, která sama o sobě působí uklidňujícím 
dojmem. Další dobrou skutečností je to, že město leží na 
hlavní trati ČD a tím je relativně blízko do velkých měst, 
Pardubic, Prahy, Olomouce, Brna nebo Ostravy. Vzhledem k 
dopravní situaci na silnicích ČR v poslední době je doprava 
vlakem rychlejší a pohodlnější.

5. Máte nějaké oblíbené místo, kde odpočíváte a nabíráte 
sílu?
Oblíbených míst mám hned několik. Jsou to místa odměny 
za turistický výkon jak pěší, tak třeba na kole. Chata Hvězda 
na Andrlově Chlumu, tábořiště Cakle nebo nedaleké Bezpráví 
a chatová oblast Klopoty. Výšlap lesem nebo projížďka po 
cyklostezce pro mě znamená úlevu především z hlediska 
psychiky, kdy zmizí všechny problémy, a člověk plnými 
doušky nasává krásy přírody.

Děkuji za rozhovor. 
Markéta Vojvodíková
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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

Krytý plavecký bazén (KPB)
Polská 1360, Ústí nad Orlicí, 562 01
734 353 475
kpb@tepvos.cz
www.bazenusti.cz
 

Centrum Rio / v budově KPB
Indoor Cycling, TRX, K2 Hiking, Flowin
- jednotlivé cvičení je nutné objednat
https://centrumrio.auksys.com/master/

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

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

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

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

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

RYCHLÉ KONTAKTY REKREAČNÍCH SLUŽEB

HARmONOgRAm AKCÍ
ČERVENEC
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
1. 7. – 30. 8. 2017 – Letní odstávka KPB

AQUAPARK
1.7. – 31. 8. 2017 – Noční koupání
1. 7. 2017 - Taneční léto v Aquaparku 
Taneční škola Česká Třebová + Letní jízda rádia Černá hora
8. 7. - Barmanská show (od 14:00 hod.)
14. 7. 2017 – Den s VZP na Aquaparku (12:00 – 17:00 hod.)
15. 7. 2017 – Soutěžní animační program v AQ

CENTRUM RIO
1.7. – 31. 8. 2017 – Zvýhodněné vstupné 60 Kč

SRPEN
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
1.7. – 30. 8. 2017 – Letní odstávka KPB

AQUAPARK
1.7. – 31. 8. 2017 – Noční koupání
12. 8.2017 - Barmanská show (od 14:00 hod.)
18. 8. – Beach volejbalový turnaj
19. 8. 2017 – Soutěžní animační program v AQ

CENTRUM RIO
1.7. – 31. 8. 2017 – Zvýhodněné vstupné 60 Kč

ZÁŘÍ
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Celý červen 3 hodiny za cenu 1 hodiny
2. 9. nebo 3. 9. 2017 – Otevření KPB (závislé na počasí)

AQUAPARK
Ukončení sezóny (závislé na počasí)


