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Září je pro nejmladší generace měsícem, kdy skončily prázdniny a znovu 
začíná vzdělávací proces, škola. Vzdělávání není jednoduché, přináší povin-
nosti, vyžaduje píli. Přesto patří září k nejhezčím měsícům v roce a vzdělávání 
k nejdůležitějším životním činnostem. Vzdělávání dnes nekončí odchodem 
ze školy, vlastnictvím vysvědčení nebo diplomu. V humanitní, ale především 

 v té naší, technické oblasti, se celoživotní vzdělávání stalo ve 21. století 
životní nutností. Zvyšování kvalifikace nikdy nekončí, a je stále náročnější – 
jako jsou náročnější i technologie, které nás obklopují a s nimiž pracujeme.  
Především energetika a vodohospodářství zažívá v posledních letech nástup 
nových, pokročilých technologií, což vyžaduje dříve nepředpokládané znalos-
ti. Čím vyšší kvalifikaci má obsluha moderních zařízení, tím lépe dokáže využít 

všech možností a vzájemných synergií, které nabízejí. Městská společnost TEPVOS je moderní firma, pracuje v náročném oboru 
a chce se v něm udržet na špici. Vzdělávání zaměstnanců proto vnímáme jako rozvojový potenciál. Sázíme na vzdělání, na 
odbornost, na schopnost osobního rozvoje lidí, které zaměstnáváme. Jsme dynamická firma a ústeckým školákům a studen-
tům vzkazujeme: „V září začíná škola. Vzdělání produkuje šance. Mějte do nového školního roku motivaci a odvahu k úspěchu! 
Za několik let budeme vaše znalosti potřebovat“.

 
Není náhoda, že se v úvod-
ním článku Zpravodaje 
dotýkáme tématu vzdělá-
vání. Městská společnost  
TEPVOS si stále více uvědo-
muje, jak důležitou komo-
ditou jsou informace, kva-
lifikace, schopnost přijímat 
a strukturovat poznatky. 

 V  oborech, kterým se věnuje-
me, představuje vzdělaný personál stále větší konkurenč-
ní výhodu. Bez moderních procesů a technologií se výkon 
technické činnosti prodražuje, klesá jeho kvalita a bez 

 
pečnost. Právě moderní technologie a odborně zdatní 
zaměstnanci jsou tím, co městské společnosti TEPVOS 
dává náskok a jistotu dlouhodobé udržitelnosti. Své za-
městnance se proto snažíme vzdělávat a vést je k úsilí 
o rozvoj jejich odborného a zkušenostního portfolia. 
Svět našeho podnikání je dnes naprosto jiný, než před 
dvaceti lety a tempo změn se prudce zrychluje. Přežijí 
a uspějí jen ti, kdo vsadí na produktivitu práce, na vyu-
žívání synergií, na moderní a štíhlé procesy. Nic z toho 
dnes nelze realizovat bez kvalifikace, bez specializace, 
bez investic. A proto my v TEPVOSu investujeme – do 
technologií, i do lidí. Mějte příjemný podzim!

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,



Letní život v úseku Komunální služby

Divize ES prochází velkými změnami
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Život na úseku KS běží svým standardním letním životem, kdy 
většina pracovních sil je věnována údržbě zeleně a úklidu města.

V měsíci srpnu jsme dokončili třetí kolo seče (z celkových pěti 
– v lokalitách s největší intenzitou), nyní jsme dosekali Podměstí, 
sídliště Štěpnice a budeme pokračovat v Kerharticích. K údržbě 
městské zeleně používáme traktorové sekačky s pojezdem, na 
dosekávání křovinořezy. Mezi největší „pracanty, ale patří univer-
zální komunální stroje John Deer a Stiga Belos. Právě tento stroj 
jsme po desetileté službě a téměř 10.000 mth (což v přepočtu od-
povídá cca najetým 900.000 km!!) prodali a zakoupili stroj stejný, 
novější generace. Doufáme, že bude sloužit stejně dobře v létě při 
seči i v zimě při údržbě komunikací, jako stroj předcházející. 

Též úklid města probíhá v pravidelných cyklech, rozdělen na ruční a strojní čištění. Strojní čištění komunikací provádíme 
novým zametacím strojem Dulevo 5000 Evolution, s důrazem na úklid míst nejvíce zasažených stavbou KaČov a koridoru (TGM, 
Pickova, Kerhartice).  Na velmi znečištěné komunikace a vozovky s narušeným povrchem nasazujeme i našeho stařičkého 
Krolla, abychom neničili nový stroj. Pro úklid chodníků a parkovišť používáme dvoukubíkový zametací stroj HAKO.

Ruční čištění města zajišťují dva „pěšáci“ – jeden uklízí střed města a Kociánku, druhý zbytek. Pro úklid náměstí a přilehlých 
ploch navíc používáme elektrický samochodný vysavač Gluton (což v překladu znamená požírač…). Dále se nelze nezmínit 
o práci pracovníku nasazených v rámci projektu VPP (veřejně prospěšných prací). Tito pracovníci se vesměs starají o odstraňo-
vání náletové zeleně rostoucí ve spárách mezi obrubníkem a povrchem komunikace. S radostí mohu konstatovat, že jejich pra-
covní morálka, byť pracují za minimální mzdu, je na vysoké úrovni a někteří z nich by mohli být příkladem i ostatním kmenovým 
zaměstnancům.

V  plném proudu jsou také stavební práce na novém Sběrném dvoře, začínají se zdít stěny obou nadzemních objektů, práce 
pokračují na přeložkách inženýrských sítí a budují se základy pro shozovou rampu. Výstavba probíhá za plného provozu našeho 
úseku, což je provozně značně náročná jak pro nás, tak především pro zhotovitele stavby, ale o tomto se více zmíníme v příštím 
vydání tohoto zpravodaje.

Postupně dokončujeme řadu investičních akcí, například modernizaci kotelny 453 a 536 v Hylvátech, dokončení třetí etapy 
výměn kalorimetrů, dokončení inženýringu kotelny 1157, započetí rekonstrukce kotelny 340 v Hylvátech, převzetí a rekonstruk-
ce kotelny 443 v Hylvátech, příprava rekonstrukce kotelny Dukla 317, a další.

Připravuje se slavnostní uvedení do provozu kogenerační jednotky na Mazánkově 75. Jelikož se instalace kogenerační jednot-
ky na Mazánkově technicky i ekonomicky osvědčila, byla vytipována a připravena další lokalita na instalaci - kotelna Okružní 
517. Zde již proběhly projekční a přípravné práce a staveniště bylo předáno zhotoviteli. Uvedení do provozu je zde plánováno 
na začátek roku 2015. 
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Protože městská společnost TEPVOS klade důraz na trvalou 
konkurenceschopnost, byly provedeny finanční i strukturál-
ní systémové optimalizace chodu divize. Jsme přesvědčeni, 
že vlastní provoz se tak stane flexibilnější a ekonomičtější. 
Změny byly umožněny širším využitím moderních komuni-
kačních technologií. Rozsáhlé použití lokálních GSM komu-
nikátorů a následné propojování s centrálním systémem mě-
ření, regulace a dohledu zajišťuje v minulosti nedosažitelnou 
míru systémové autonomie. Tyto technologie samy informují 
o svých provozních stavech a případných poruchách, kdy si 

automaticky vyžádají zásah pracovníka. Odborník má mož-
nost věnovat se přímo danému problému, místo zdlouhavé-
ho a neekonomického pravidelného objíždění všech provozů 
a zjišťování provozních stavů.
        

Divize ES při všech rekonstrukcích, či nových stavbách 
striktně používá pouze nejmodernější technologie.  Věří-
me, že energetika jako celek stojí na technologiích a vývoji.  
A jako moderní společnost chceme být u toho.  

Vodohospodářské služby - VS

Ústeckoorlická čistírna odpadních vod prošla náročnou rekonstrukcí

Městská společnost 
TEPVOS téměř dokonči-
la významnou investiční 
akci „Ústí nad Orlicí – ka-
nalizace a ČOV“. Smyslem 
projektu je docílit kvalit-
nějšího a efektivnějšího 
zpracování odpadních 

vod a ochrany životního prostředí ve městě Ústí nad Orlicí.  
V pátek 30. 5. 2014 převzala městská společnost TEPVOS, 
spol. s r.o. do ročního zkušebního provozu Čistírnu odpad-
ních vod v Ústí nad Orlicí. Generálním dodavatelem stavby 
bylo sdružení firem SMP CZ, VCES, HOCHTIEF CZ a A.B.V., ge-
nerálním subdodavatelem technologické části potom společ-
nost K&K TECHNOLOGY. Intenzifikace ČOV zahrnovala hrubé 
a mechanické předčištění, novou biologickou linku, kalové 
a plynové hospodářství, kompletní elektro část a SŘTP (ří-
zení provozu). Součástí rekonstrukce ČOV je i rekonstruk-
ce čerpací stanice a odlehčovací komory v ulici Nádražní. 
Vzhledem ke kolizi stavby se stavbou koridoru Českých drah 
bude až po ukončení provozu na původních kolejích mož-
né provést jejich překopání a uložení odlehčovacích stok, 
a to nejpozději do konce května 2015. 

Zařízení, které bylo uvedeno do provozu v roce 1993, čistí 
odpadní vodu z města a pozitivně ovlivňuje kvalitu vody v řece 
Tichá Orlice. Přísnější požadavky na kvalitu odpadní vody vy-
pouštěné do Tiché Orlice, vyplývající ze změn zákonných 
předpisů v oblasti životního prostředí, si po 20 letech provozu 
čistírny vyžádaly její rekonstrukci. Realizací tohoto opatře-
ní dosáhla ČOV kapacity 22.000 ekvivalentních obyvatel a je 
připravena pojmout i odpadní vody z obce Libchavy a Dlouhá 

Třebová. 
Akce patří do kategorie staveb, jež je spolufinancována pro-

střednictvím OPŽP, Fondu soudržnosti a částečně z vlastních 
zdrojů. Celkové náklady na rekonstrukci ČOV a čerpací stanice 
s odlehčovací komorou činily cca 260 mil. Kč. Projekt je dru-
hým největším v Pardubickém kraji. Stavba byla fyzicky zahá-
jena dne 6. 6. 2012 a od 1. 7. 2014 je uvedena do zkušebního 
provozu. Postup výstavby byl navržen tak, aby odstavení ČOV 
během rekonstrukce mělo co nejmenší dopad na kvalitu vody 
v řece Tichá Orlice. Dodavateli stavby se spolu s provozovate-
lem ČOV – TEPVOS, spol. s r.o. podařilo po dobu rekonstrukce 
zajistit dostatečné čištění odpadních vod. Stavba byla prove-
dena ve velmi dobré kvalitě a i přes počáteční „ladění“ para-
metrů technologie lze již dnes konstatovat, že čistírna odpad-
ních vod bude schopná dosáhnout projektovaných parametrů 
a plnit limity stanovené vodoprávním úřadem. 
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Rekreační služby - RS

Náš partner

 Plavecká škola Chobotnice

Ve školním roce 
2013-2014 proběhla 
plavecká výuka pro  
3 129 žáků z 74 okol-
ních škol. Plavecká 
škola provozuje svou 

výuku pět dnů v týdnu v dopoledních a částečně i odpoled-
ních hodinách, v krytém plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí.  
Výuka je celoroční s výjimkou letních prázdnin. Chceme žákům 
přiblížit plavecký sport zábavnou formou za použití plavec-
kých pomůcek, naučit je základům jednotlivých plaveckých 
způsobů a postupně navyšovat jejich plaveckou i fyzickou 
zdatnost. Po absolvování kurzu děti dostávají od plavecké 
školy mokré vysvědčení, vodní hračku a společnou fotografii 
žáků celé školy. Nakonec si pohrají, zasoutěží a budou moci 
využít vodního tobogánu. 

Již tradičně se uskutečnil 5. ročník soutěže mateřských škol 
„Vodní Hrátky Žabky Katky“. Do soutěže se zapojilo 7 mateř-
ských škol. Děti podávaly skvělé výkony a užívaly si krásné 

vodní dopoledne. Soutěž 
byla zakončena slavnost-
ním vyhlášením nejlep-
ších plaváčků.

Novinkou plavecké 
školy bylo uskutečnění 
prvních plaveckých závo-
dů pro žáky 2. stupně ZŠ 
a nižší ročníky víceletých 
gymnázií. Těchto závodů 
se zúčastnilo 11 škol. Sou-
těž probíhala ve štafetách 
čtyřčlenných družstev ve 
čtyřech kategoriích. Zá-
vody byly zakončeny vy-
hlášením nejlepších škol 
a nejlepších štafet v každé kategorii. Cílem byla podpora pla-
veckého sportu v Ústí nad Orlicí pro žáky 2. stupně základních 
škol a nižší ročníky víceletých gymnázií.

NABÍDKA PLAVECKÉ ŠKOLY: 

• Přípravná plavecká výuka pro MŠ
• Přípravná plavecká výuka pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ
• Základní plavecká výuka pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ
• Zdokonalovací plavecká výuka pro studenty SŠ 
   a gymnázií

NABÍDKA POHYBOVĚ REKREAČNÍCH AKTIVIT 
PRO DĚTI: 

• Plavání kojenců a batolat – začínáme ve 3. měsících (vana) 

  a pokračujeme až do 3 let věku dítěte (končí batolecí věk), 
  poté navazuje plavání pro starší děti
• Základní kurz plavání dětí s rodiči – pro děti 3 - 4 let
• Zdokonalovací kurz plavání dětí s rodiči - pro děti 5 – 6 let   
  (7 let), možné  i pro děti mladší, ale plavecky zdatné
• Plavecká přípravka – navazuje na základní kurz plavání dětí 
 s rodiči a zdokonalovací kurz, pro děti 5 – 6 let (7 let),  
  možné i pro děti mladší, ale plavecky zdatné a připravené 
  na tuto výuku

Třebovská 109, 562 03 Ústí nad Orlicí   tel.465 525 741   www.grantis.cz    grantis@grantis.cz

s.r.o.
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Pane řediteli, jaké služby poskytuje Vaše divize?

Hlavním posláním divize Energetické služby (ES) je zajištění spolehlivého, bez-
pečného a ekonomického provozu kotelen, které zásobují teplem a teplou vodou 
bytové i nebytové objekty v Ústí nad Orlicí a v okolních obcích. Jedná se o kotelny, 
které jsou jednak v majetku městské společnosti TEPVOS, spol. s r.o., ale i o prona-
jaté kotelny. Dále divize ES zajišťuje svými pracovníky velkou část oprav na těchto 
kotelnách. Další neméně důležitou činností je provoz fotovoltaických elektráren 
(FVE). Jedná se celkem o jednu FVE umístěnou na pozemku pod místním letištěm 
a 9 FVE umístěných na střechách objektů v majetku městské společnosti TEPVOS. 
Jsou to například střechy kotelen, Krytého plaveckého bazénu, Aquaparku a budov 
sídla Komunálních služeb.  

V kotelně na ulici Heranova je postavena kogenerační jednotka. Proč se měst-
ská společnost TEPVOS rozhodla zavést tuto moderní technologii?

Jediným důvodem je snaha snížit, či zachovat stávající cenu tepelné energie. Ko-
generační jednotka (KJ) je určena primárně k výrobě elektrické energie. Při tomto 
procesu vzniká rovněž odpadní teplo. Společnost ČEZ energo, která je vlastníkem 
KJ, bude tedy vyrábět a prodávat elektrickou energii a zároveň bude TEPVOSU pro-

dávat vyrobené odpadní teplo. Cena tohoto tepla je dlouhodobou smlouvou stanovena na nižší úrovni, než je cena zemního 
plynu potřebného pro výrobu stejného množství tepla v kondenzačním kotli na zemní plyn. 

Připravujete rozšíření kogeneračních jednotek na další území města?

Protože pro provoz KJ musí být zajištěn odběr vyrobeného tepla, je ekonomicky výhodné tyto jednotky instalovat pouze 
v lokalitách s potřebným množstvím odebraného tepla a to zejména v letních měsících. Takovýmto podmínkám v současné 
době vyhovují v Ústí nad Orlicí pouze dvě kotelny, již zmiňovaná kotelna v ulici Mazánkova, která zásobuje tepelnou energií 
sídliště Štěpnice a kotelna v ulici Okružní, která zásobuje teplem sídliště Podměstí. V letošním roce byla podepsána smlouva 
na instalaci KJ v kotelně Okružní. V současné době je již vybrán zhotovitel akce a v prvním zářijovém týdnu by měly odstartovat 
práce na instalaci této KJ. Termín předání je stanoven na březen 2015.

Jak vy, jako odborník, hodnotíte dlouhodobý vývoj ceny tepla?

Cena tepla je cenou regulovanou. Nejvyšší položkou v ceně tepla je cena zemního plynu potřebného k výrobě tepla. Cena 
zemního plynu tvoří dle stáří a účinnosti zdroje výroby tepla 60-70% ceny tepla. Cena zemního plynu jak známo v posledních le-
tech stále roste. Tento trend se zákonitě musí projevit i v ceně tepla. Městská společnost TEPVOS, spol. s r.o. hledá dlouhodobě 
cesty ke stabilizaci ceny tepla. Jedním z opatření, které cenu tepla zachová, případně sníží, je instalace kogeneračních jednotek 
a strukturální optimalizace výroby a provozu.

Co byste chtěl vzkázat občanům města Ústí nad Orlicí, svým zákazníkům?

 Městská společnost TEPVOS je dlouhodobým dodavatelem tepla většiny domácností v Ústí nad Orlicí. Při výrobě 
a dodávce tepla dodržujeme platnou legislativu a teplo dodáváme s důrazem na dodržení zásad bezpečnosti, spolehlivosti 
a ekonomičnosti dodávky. Instalací moderních technologií dochází ke snížení ztrát při dodávce z rozvodů tepla a zároveň ke 
zvýšení účinnosti při výrobě. Tento trend se projevuje zejména v ekonomice výroby, ale i v dopadech na životní prostředí. 
Protože v posledních letech neevidujeme žádné stížnosti, předpokládám, že občané města nemají výhrady ke kvalitě našich 
dodávek. Tento fakt možná nejlépe svědčí o tom, že svoji práci děláme dobře.

Pár slov k tématu, které se v poslední době řeší nejen v Ústí nad Orlicí a to je odpojování od centrálního zdroje tepla a vy-
budování si vlastní domovní kotelny.  Tato rozhodnutí bývají na dlouhou dobu nevratná. Všem, kteří o této možnosti uvažují, 
doporučuji důkladné prostudování nabídek na samostatnou kotelnu. Nabídky předkládají přímo firmy, které vyrábí plynové 
kotle, nebo realizační firmy napojené na výrobce. Jediným jejich motivem je co nejlépe prodat své zboží, či práci. Za tímto 
účelem podávají nabídky s nereálnými investičními a provozními náklady. Výsledkem je výrazně zkreslená návratnost vlože-
ných prostředků. Před tímto závažným rozhodnutím je vhodné prostudovat dostupné informace na webu, případně oslovit 
i nezávislého projektanta. 
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Vedení společnosti
Třebovská 287
Ústí nad Orlicí, 562 03
Tel.: 465 519 841
tepvos@tepvos.cz

Energetické služby
Heranova 76
Ústí nad Orlicí, 562 06
teplo - hlášení havárií 777 673 351 
divizees@tepvos.cz

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

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

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

HARMONOGRAM AKCÍ - ÚSEK REKREAČNÍ SLUŽBY

Co nabízí Rekreační služby? 
 
Krytý plavecký bazén (KPB)
Polská 1360, Ústí nad Orlicí, 562 01 
tel.: 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 
www.bazenusti.cz/centrum-rio/ nebo 
www.tepvos.cz/rezervace 
 
Pohybově rekreační aktivity pro děti 
v budově KPB 
Plavecká škola, Plavání kojenců ve 
vaně, Plavání kojenců a batolat,  
Plavání děti s rodiči, Plavecká 
přípravka, Aroma masáže pro děti, 
Plavecký kroužek DDM
plavecka.skola@tepvos.cz 
tel.: 465 524 650, 734 353 474 

Solárium s vibra systémem  
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
sauna@tepvos.cz, tel.: 774 673 365 
 
Zimní stadion 
Q. Kociana, Ústí nad Orlicí, 562 01 
zsuo@tepvos.cz, tel.: 608 553 305 
 
Aquapark
V Lukách, Ústí nad Orlicí, 562 01
aquapark.uo@tepvos.cz 
tel.: 465 527 898, 608 553 305 
 
Skatepark 
www.skateparkustinadorlici.cz 
tel.: 731 473 409
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ZÁŘÍ                               ŘÍJEN 
  6. 9.     Ukázková hodina kurzu plavání dětí s rodiči        1. 10.               Plavecká soutěž měst 
30. 9.    Sleva na vstupném k Mezinárodnímu dni                  18. 10.            Saunování s rituály 
               seniorů (1. 10.)          27. - 29. 10.    Podzimní prázdniny 
předpokládané otevření sauny na konci září            Den s VZP   
          
LISTOPAD          PROSINEC 
  1. 11.     Halloweenské odpoledne pro děti           6. 12.      Milkulášské odpoledne pro děti 
                 + Halloweenská vodní noc        6. 12.     „Andělské nahaté koupání“
15. 11.    Předpokládané otevření zimní sezóny      26. 12.      Štěpánská vodní noc 
                 Zimního stadionu       27. 12.      Saunování s rituály
18. 11.    Okresní školní liga - plavecké závody  
                  pro II.stupeň ZŠ  
22. 11.    Saunování s rituály

27. 9. 2014
od 10 do 16 hod.

PRO DĚTI ZDARMA SKÁKACÍ HRAD A TRAMPOLÍNA
MOŽNOST PROHLÍDKY ČOV S VÝKLADEM

ÚSTECKÁ VODA JINAK
STÁNEK S OBČERSTVENÍM

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA ZREKONSTRUOVANÉ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD

MĚSTSKÁ SPOLEČNOST TEPVOS VÁS ZVE NA

ADRESA ČOV: ÚSTÍ NAD ORLICÍ 1458, DOLNÍ LIBCHAVY, 561 16

www.tepvos.cz


