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KRÁSNÉ VÁNOCE 
A DO NOVÉHO ROKU 
HODNĚ ŠTĚSTÍ 
A PEVNÉ ZDRAVÍ!

VODA
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Děkujeme, že pomáháte s námi.

→ eshop.nfveolia.cz

Zakoupením dárků, 

které pomáhají, uděláte 

radost sobě či svým blízkým. 

Zároveň podpoříte náš 

dobročinný projekt Vraťme 

vodu přírodě zaměřený 

na záchranu a obnovu

mokřadů v ČR.

Naskenujmě!

Společně

vracíme vodu

přírodě

HEREC JIŘÍ LÁBUS POKŘTIL DALŠÍ 

ZE SÉRIE KNIH H
2
O

ECOISTA – NOVÁ 

PLATFORMA 

EKOLOGICKÉ 

TRANSFORMACE

Co spojuje tak rozdílné osobnosti, 
jakými jsou teolog a etik Marek Orko 
Vácha, lesník a politik  Tomáš Czernin 
nebo velký znalec gastronomie Pa-
vel Maurer? Všichni si uvědomují, že 
v otázce boje proti klimatické změně je 
doslova za minutu dvanáct a že změnit 
náš dosavadní způsob života musíme 
my všichni. 

Jejich příběhy a glosy si můžete přečíst 
na novém webu www.ecoista.cz, který 
vzniká za podpory skupiny Veolia v Čes-
ké republice.

Na novém webu se můžete těšit nejen 
na pravidelné rozhovory se zajímavý-
mi osobnostmi, které mají k  ekologii 
co říct, ale také na reportáže z netra-
dičních míst a na inspirativní projekty 
z České republiky i z celého světa.

Z  dílny osvědčené autorské dvo-
jice spisovatele Petra Stančíka 
a  výtvarnice Galiny Miklínové se 
na pultech knihkupectví objevila už 
čtvrtá knížka ze série H2O. Knížku 
s  názvem H2O a  záhada Zlaté slzy 
uvedl do života spolu s autory herec 
Jiří Lábus, který jí v audioverzi pro-
půjčil svůj hlas. Vydání knihy podpo-
řila skupina Veolia Česká republika.

Čtenáři se mohou těšit na  létající do-
dávku s basetím čumákem, nové rejdy 

starého dobrého zlosyna profesora Vul-
pese i šikovné packy mluvícího kuňáka 
Kuneše. Hlavní hrdinové najdou v tajné 
komnatě Zlatou slzu, ztracený vyná-
lez barokního alchymisty Vejcoloupa. 
S pomocí Zlaté slzy se vydají na cestu 
do vesmíru, kde objeví planetu Protize-
mi ve tvaru žloutkového věnečku.

Předchozí díly získaly ocenění Zlatá 
stuha 2018 v kategorii beletrie pro děti 
a vydány byly ve Španělsku, ve Slovin-
sku nebo v Chorvatsku.
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Přes čtyřicet metrů nad okolní zá-
stavbou se na okraji Kladna denně 
odehrávají malá dramata. Špičkově 
vycvičení profesionálové, vybave-
ní nejmodernější technikou, svá-
dějí desítky bitev o  čistou pitnou 
vodu s anonymními hackery z celé-
ho světa. Ale to není to jediné, co 
se pod střechou zrekonstruova-
ného starého vodojemu děje – pro 
malé i velké návštěvníky je zde uni-
kátní interaktivní expozice o  vodě 
a o životě kolem ní. Vodohospodáři 
odtud řídí také dodávky vody pro 
velkou část středních Čech.

Kladenský vodojem svému účelu slou-
žil do 80. let minulého století. Poté, co 
přestal zásobovat vodou část Kladna, 
stál v  areálu Středočeských vodáren 
nevyužitý. O rekonstrukci věže rozhodl 
její vlastník (tedy Vodárny Kladno-Měl-
ník, a. s.) v  roce 2015. Investor, pro-
vozovatel Středočeské vodárny, a. s., 
zahájil stavbu v roce 2017. K jejímu do-
končení došlo o dva roky později. Od po-
čátku bylo jasné, že unikátní tvar věže si 
vyžádá nejen velmi svébytná architek-
tonická a  stavební řešení, ale zejména 
originalitu samotného budoucího vyu-
žití. Proto dnes nový vodojem plní hned 
několik funkcí, jejichž součet vyjadřuje 
jeho nové jméno – Future Tower neboli 
Věž budoucnosti.

Dispečink zvládne povodně i sucho

Hlavní prací nové vodárenské věže je 
dispečink zásobování vodou pro více 
než 290 tisíc lidí z okresů Kladno, Měl-

ník, Praha-východ, Praha-západ a  Ra-
kovník. Díky svému nejmodernějšímu 
vybavení umí nejen zvládnout krizové 
situace, například velké sucho či po-
vodně, ale hlavně umí na takové událos-
ti velmi rychle zareagovat. Vodohospo-
dáři dnes vědí, na kterou infrastrukturu 
velká voda udeří, a umějí velmi efektiv-
ně řídit záchranu majetku před postu-
pující povodní.

Tato technika také šetří peníze. Sys-
tém upozorňuje na úniky vody z potrubí, 
a  pomáhá tak při snižování ztrát vody 
ve  vodovodní síti. Tím se samozřejmě 
snižují náklady a má to pozitivní dopad 
na cenu vody pro zákazníky. 

Jak je to s těmi hackery?

Hackerské útoky na  to nejcennější, co 
máme, tedy vodu, nebyly nikdy výjim-
kou a pandemie kyberzločin jen posílila. 
Podle technického ředitele Středočes-
kých vodáren Bohdana Soukupa narostl 
počet hackerských útoků na vodohos-
podářské systémy od začátku covidové 
krize trojnásobně, takže denně odrazí 
centrum kybernetické bezpečnosti Fu-
ture Tower desítky takových útoků, a to 
včetně velmi promyšlených a sofistiko-
vaných. „Ukázalo se, že otevření cent-
ra v  roce 2019 bylo velmi předvídavé 
– dnes bychom se bez takového týmu 
a  techniky už neobešli,“ řekl Bohdan 
Soukup. Hackeři dnes pracují hlavně 
pro peníze – snaží se od velkých firem 
a  institucí získat nenahraditelná data 
a  ta pak nabízejí zpět za  výkupné. Věž 
Future Tower je obranou proti takovému 
typu zločinu.

Vodojem umí pobavit návštěvníky

Kromě řízení vodovodů a  kanalizací 
a  jejich ochrany před digitálními pi-
ráty Future Tower myslí i  na  zvědavé 
návštěvníky. Má pro ně dvě expozice, 
chcete-li výstavy. První je věnována pří-
běhu vody – procesu získávání a dodáv-
ky pitné vody, jejímu využití a následné-
mu zpracování odpadní vody před jejím 
vrácením do  přírodního koloběhu. Dru-
há expozice návštěvníkům umožňuje 
nahlédnout do  života ve  vodě a  kolem 
vody, pozorumět složitostem i  krásám 
vodních ekosystémů a  ochraně vodní 
flóry a fauny. To vše je interaktivní, ba-
revné a  velmi zábavné, a  to nejen pro 
dospělé, ale hlavně pro děti. 

VĚŽ HLÍDÁ ČESKOU VODU 

PŘED POVODNĚMI 

I DIGITÁLNÍMI GANGSTERY
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S  kvalitou vody, plynulostí dodá-
vek i  celkovou úrovní služeb Stře-
dočeských vodáren jsou spokojeni 
téměř všichni jejich zákazníci. Vy-
plývá to z  letošních výsledků zá-
kaznického průzkumu, který pro-
bíhá kontinuálně už od roku 2008.

Podle závěrů průzkumu bylo s celkovou 
úrovní služeb společnosti spokojeno 
téměř 98	% respondentů. Na  deseti-
stupňové škále tázaní hodnotili celko-
vou kvalitu služeb průměrnou známkou 
8,1 bodu. Spokojenost s plynulostí do-
dávek vody je na úrovni minulého roku, 

tedy 97	%. A  s  kvalitou pitné vody je 
spokojeno 93	% zákazníků.

Vzhledem ke karanténním opatřením se 
ve výzkumu kladl velký důraz na zkuše-
nosti s  vyřizováním zákaznických po-
žadavků. Z  výzkumu vyplývá, že došlo 
k  mírnému poklesu spokojenosti s  vy-
řizováním požadavků na  zákaznických 
centrech, což bylo způsobeno zejména 
vynucenými epidemiologickými opat-
řeními. Vzhledem k  epidemii současně 
poklesl také zájem o  osobní kontakt, 
naopak vzrostl počet těch, kteří vy-
užívají zákaznické linky či vyhledávají 

informace na webových stránkách spo-
lečnosti.

Spokojenost jak s  profesionalitou za-
městnanců (96 %), tak s plynulostí do-
dávek vody (97	% spokojeno) zůstává 
na  úrovni předchozích let. Práci odečí-
tačů hodnotí kladně 99	% dotázaných.
Oblíbená služba SMS info, prostřednic-
tvím které vodárny informují o haváriích 
nebo plánovaném přerušení dodávek 
vody, byla stejně jako v  minulém roce 
hodnocena 100	%. Hodnocení 100	% 
si získala také spokojenost zákazníků 
s jejich on-line zákaznickým účtem.

I  V ROCE PANDEMIE BYLI ZÁKAZNÍCI 

SE SVÝMI VODÁRNAMI SPOKOJENI

 Jak jste celkově spokojen/a s úrovní poskytovaných 
služeb vašeho dodavatele pitné vody a provozovatele 
kanalizace?

Velice spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespokojen
Zcela nespokojen

Jak jste spokojen/a s profesionalitou zaměstnanců 
vašeho dodavatele pitné vody?

Velice spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespokojen
Zcela nespokojen

54,4 %

43,2 %

2,2 %

0,2 %

51 %

41,8 %

3,6 %

0%

Telefonický průzkum, který provedla nezávislá výzkumná agentura IBRS - International Business and Research Services, s. r. o., probíhal od 13. září do 10. října 2021. Zúčastnilo 

se ho 450 respondentů z řad majitelů rodinných domů, správců bytových domů či bytových družstev, průmyslových zákazníků a fi rem.

Od letošního podzimu můžete vyří-
dit veškerou agendu technického 
vyjadřování bez nutnosti osobní 
návštěvy vodáren. Středočeské 
vodárny totiž spustily Portál vyja-
dřování – elektronický nástroj pro 
komunikaci s klienty. 

„Silným impulzem pro rozšíření elektro-
nických služeb bylo zjednodušení pro-
cesu a  zajištění většího komfortu pro 
zákazníky v době omezení osobního kon-
taktu v rámci protiepidemických opatře-
ní,“ uvedl provozní ředitel Pavel Pobříslo.
Žádosti o různé typy vyjádření je nyní mož-
né podat elektronicky na  standardizova-
ném formuláři. „Zákazníkům je předkládá-
na verze, která prošla několikaměsíčním 

testováním. Uživatelská přívětivost je 
zajištěna pomocí webového rozhraní, kte-
ré žadatele intuitivně vede. Položky jsou 
dále doplněny bublinkovou nápovědou,“ 
vysvětlil manažer projektu Josef Kyncl.

Portál vyjadřování funguje jako spo-
lečný projekt Středočeských vodáren 
a  Vodáren Kladno – Mělník. Přístup 
do  on-line formuláře je možný z  webo-
vých stránek obou společností.

TECHNICKÉ VYJÁDŘENÍ OD VODÁREN 

ZÍSKÁTE KOMPLETNĚ ON-LINE
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Milan Hendrich je manažerem pro-
vozu SCADA systémů Středočes-
kých vodáren. Ve  vodárenství pra-
cuje už 34 let, a ve společnosti je tak 
opravdovým pamětníkem. Na svém 
high-tech moderním pracovišti dis-
pečinku může o  začátcích v  garáži 
mluvit s opravdovou nostalgií.

Kdy jste se rozhodl stát vodařem? 
To asi nebude práce, o které sní 
malí kluci, že ne?
Studoval jsem elektrotechniku, což 
s  vodárenstvím na  první pohled nemá 
opravdu nic společného. Teta ale praco-
vala ve vodárně a já jsem s ní o její práci 
docela často mluvil. Ona ji popisovala 
tak poutavě, že jsem se rozhodl, že to 
taky zkusím. V té době se zrovna ve vo-
dárenství zaváděly datové přenosy 
z  objektů, takže se mi tahle inovativní 
práce líbila a zůstal jsem tady dodnes.

Vaše práce má poněkud složitě 
znějící pojmenování. Co přesně 
za ním je?

V  současné době pracuji v  provozu 
SCADA systémů. Provoz v sobě má dvě 
střediska, středisko dispečink a  stře-
disko elektro. Středisko dispečink 
zajišťuje monitoring objektů s  pitnou 
a  odpadní vodou a  středisko elektro 
zajišťuje servis, údržbu a  provozování 
elektrických zařízení. Moje práce je za-

jímavá, protože opravdu zahrnuje port-
folio různých činností, od datových pře-
nosů a servisu elektrických zařízení až 
po práci dispečinku, který řídí vodáren-
ské objekty. Monitoring objektů, tedy 
dispečink, v dnešní době zahrnuje přes 
dvacet tisíc bodů.

Středočeské vodárny mají dis-
pečink zbrusu nový a opravdu 
nejmodernější. Byla to pro vás 
velká změna?
Pamatuji zavádění prvního dispečinku, 
který jsme měli opravdu v  garáži a  po-
stupně jej zdokonalovali. Dnes se ve věži 
zrekonstruovaného vodojemu občas cí-
tím neskutečně. Naše vybavení je takové, 
o  jakém se nám v  začátcích ani nesnilo, 
ale hlavně znamená jistotu bezpečných 

dodávek pitné vody pro naše zákazníky 
a jistotu bezproblémového odvádění vod 
odpadních. Dnes už umíme předvídat 
a  odstraňovat menší závady a  komplika-
ce. Nemusíme čekat, až se něco stane.

Znamená to, že i vaše práce je 
jednodušší?

Technologický pokrok ve  vodárenství 
je dnes natolik razantní, že to s  jinými 
obory téměř nesnese srovnání. Na jed-
nu stranu to skutečně znamená usnad-
nění naší práce, a jak už jsem říkal, vyšší 
kvalitu péče o  zdraví a  bezpečí našich 
zákazníků, na  druhou stranu to ale kla-
de vyšší nároky na naši obecnou tech-
nologickou gramotnost. Ale to je dobře 
a já osobně jsem rád, že jsme u takové 
technologické revoluce mohli přímo být.

MILAN HENDRICH: VODÁRNY 

UDĚLALY V TECHNOLOGIÍCH 

OBROVSKÝ KROK VPŘED

Milan Hendrich

Podpora budování nových včelínů, 
zvedací systém k vířivce pro handi-
capované, skautské tábory i napří-
klad útulek pro opuštěné kočky. To 
jsou projekty zaměstnanců Stře-
dočeských vodáren, které získaly 
podporu ve  čtrnáctém ročníku Mi-
NiGRANTŮ Veolia. 

Letos takto Nadační fond Veolia pod-
pořil 13 projektů celkovou částkou 320 
tisíc korun. Finanční příspěvek získal 

například projekt biodiverzity – Včely 
bez nás mohou žít, my bez nich ne. Cí-
lem je podpořit výskyt včel, vybudovat 
nové včelíny, vědět o včelách co možná 
nejvíce a naučit se je chránit. Příspěvek 
dostal i útulek pro opuštěné kočky, kte-
rý prostředky využije na jejich péči. 

Mezi úspěšné žadatele se řadí i  Sou-
kromá mateřská školka, základní škola 
a  střední škola v  Unhošti, která požá-
dala o příspěvek na pořízení zvedacího 

systému k  vířivé vaně pro své handi-
capované svěřence. Pro své tělesně 
postižené klienty dostal také podporu 
Letohrádek Vendula, příspěvek tam vy-
užijí na provoz chráněné prádelny. 

Skautské a tábornické spolky obdržely 
finance pro táborové hry a aktivity. Dal-
ší žadatelé využili peníze získané z Mi-
NiGRANTU na  zakoupení tréninkových 
a cvičebních pomůcek nebo na vybave-
ní dětských hřišť.

MiNiGRANTY VEOLIA PODPOŘILY 

VČELAŘE, SKAUTY 

I HANDICAPOVANÉ ŽÁKY



VODA PRO VÁS

PROSINEC 2021STRANA 6

 S VEOLIÍ 

DĚLÁME 

BEZVADNÉ VĚCI

S ředitelem Českého svazu ochrán-
ců přírody (ČSOP) Petrem Stýblem
jsme si povídali o klimatické změně, 
o  tom, jak z  vodárenských areálů 
vytvářejí malé přírodní ráje, i o tom, 
co může udělat každý z nás. 

Je klimatická změna mediální 
bublina, nebo v přírodě skutečně 
vidíte její dopady?

To je těžká otázka. Změna je základem 
přírody a prokázat, že se tak děje v dů-
sledku klimatu, je velmi obtížné. Může-
me ale říci, že v posledních letech v pří-
rodě pozorujeme výrazně více změn 
než dříve. To svědčí o tom, že se oprav-
du něco děje a  jedním z  důvodů může 
být i klimatická změna. 
Nově u nás například žijí některé druhy 
teplomilných zvířat. Poměrně běžně 
dnes narazíte na  vlhu, malého ptáčka, 
který se vyskytuje spíše u  Středo-
zemního moře. Rozmnožuje se tady 
dokonce i  šakal, který normálně žije 
u  Černého moře. A  díky mírným zimám 
v posledních letech u nás úspěšně pře-
zimují čápi, nadmíru se daří ledňáčkům, 
ale také třeba invazivním nutriím.
Velkým tématem je i voda v krajině. Ně-
kolik let bylo extrémní sucho. Potoky 
běžně vyschly až k  pramenům, byl ne-

dostatek povrchové vody a vzápětí nás 
postihly extrémní deště a  povodně. To 
vše nasvědčuje tomu, že změna klima-
tu je reálná, a v přírodě jsou její důsled-
ky skutečně vidět.

V ČSOP pracujete téměř třicet let. 
Je za tu dobu možné vidět přínosy 
projektů?

Kéž by to tak bylo. V ČSOP se snažíme 
podporovat pestrost, kterou kolem 
sebe vidíme, a  jsme hodně zaměření 
na lokálnost. Nemáme velké vize. Spíše 
se s pokorou snažíme pomáhat přírodě, 
tak aby si pak dokázala pomoci sama. 
Nemůžeme si hrát na  to, že přírodu 
zachraňujeme. Příroda je dostatečně 
mocná na to, aby s námi zamávala, jak 
bude chtít. 

ČSOP má sedm tisíc členů. Je tak 
velká členská základna českým 
specifikem, nebo je to běžné i jin-
de v Evropě?
Jsou mnohem větší organizace, než 
jsme my. Například britský National 
Trust má dokonce dva miliony členů, 
většina z nich ale přispívá jen finančně. 
U  nás byla velká část členů aktivních, 
dnes už se to také mění. Lidé mají mno-
hem méně času, a proto přispívají raději 
finančně.

Pokud nás čte někdo, kdo by se 
chtěl zapojit, co má udělat?
Najít si na  webu nejbližší lokální orga-
nizaci ČSOP a kontaktovat ji. Nebo na-
psat k  nám na  centrálu a  my kontakt 
velmi rádi zprostředkujeme. 

Máte také řadu firemních part-
nerů. Spolupracujete například 
s vodárenskými společnostmi ze 
skupiny Veolia. Jak to celé začalo?
Projektem Ukliďme svět a hned vzápětí 
jsme přešli na  přeměnu vodárenských 
areálů, kde jsme postupně zřizovali 
květnaté louky, instalovali budky pro 
ptáky, hmyzí domečky a  pomáhali 
i s udržováním ploch. Za deset let jsme 
tímto způsobem přeměnili 47 vodáren-
ských areálů po celé České republice.

Proč je to důležité?
Má smysl, aby každý jednotlivec začal 
sám u  sebe a  mnohonásobně to platí 
pro firmy. Bylo by skvělé, kdyby to, co 
dělá Veolia, rozjely i  další české firmy. 
A  nedávaly statisíce na  vysazování 
stromů, což nemusí být a většinou ani 
není dobře. Zní to sice skvěle, firma si 
odškrtne kolonku „pomáháme přírodě“ 
a nikdo už nechce vidět, že hodně stro-
mů za několik let stejně uschne. Spous-
ta firem má přitom rozsáhlé areály jako 

Petr Stýblo, ředitel Českého svazu 

ochránců přírody
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(ČSOP) je nevládní nezisková or-
ganizace, která se zabývá ochra-
nou přírody a  krajiny. Po  celé 
republice působí zhruba 350 
základních organizací, v  nichž je 
zhruba 7  000 členů, profesionál-
ních odborníků, zkušených dobro-
volníků i těch, kteří prostě jen mají 
rádi přírodu.

ČESKÝ SVAZ 

OCHRÁNCŮ

PŘÍRODY

vodárenské společnosti, které je mož-
né obnovit a vrátit zpátky přírodě. 

Byla Veolia první velkou firmou, se 
kterou jste začali spolupracovat?
Ano. První velkou nestátní firmou. Del-
ší spolupráci v  ochraně biodiverzity 
máme s Lesy České republiky, ale to je 
státní podnik. 

Co dalšího společně děláte?
 Vykupujeme cenné přírodní lokality a  ob-
novujeme na nich mokřady. Vody v krajině 
ubývá a mokřady mizí, i když už dnes všich-
ni vědí, jak moc jsou důležité. V  důsled-
ku špatně postavených zemědělských 
dotací se stále ve velkém likvidují, vlivem 
špatné stavební legislativy na nich dokon-
ce stavějí i  hypermarkety. Už mnoho let 
Veolia podporuje sbírku Místo pro přírodu 
a  díky tomu můžeme vytipované cenné 
přírodní lokality vykupovat, a tím je ochrá-
nit. Podporu Veolie využíváme i na obnovu 
mokřadů tam, kde dříve byly a  vlastníci 
pozemků souhlasí s jejich obnovou.

S Veolií jste realizovali řadu 
projektů. Vzpomenete si na jeden, 

který by si zasloužil větší zviditel-
nění?
Děláme spolu bezvadné věci a  málo 
se o  nich ví. Já být Veolií, vytahuji se 
ještě víc… Práce jsme udělali spoustu 
a efekt v přírodě to zjevně má. Z vodá-

renských areálů se hodně povedla na-
příklad pražská Flora, kam se dnes jezdí 
dívat botanici z celé republiky – dokon-
ce až z  Bílých Karpat, kde jsou v  této 
oblasti opravdu hodně daleko. Upro-
střed Prahy jsme totiž obnovili úžasnou 
kvetoucí louku plnou vzácných bylin. 
Je to až neuvěřitelné. Flora je důkazem 
toho, že to má fakt smysl. Začít se ale 
dá kdekoliv, dokonce i na balkoně.

S čím třeba?
Třeba s tím, že na něj dáte misku s vo-
dou, kterou ptáci a  hmyz ve  městě 
těžce hledají. Je to hloupost, která má 
uprostřed města obrovský efekt. 
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Může být život na planetě ve tvaru žloutkového věnečku? Dokážou kachny způsobit státní převrat? Kdo vynalezl 
kosmickou loď na parní pohon? O tom všem se dočtete v nové knížce s názvem H2O a záhada Zlaté slzy. V názvu 
a vzorci vody H2O jsou ukrytí hlavní hrdinové knihy – viz tajenka. 

Knihu opět vytvořila osvědčená autorská dvojice spisovatel Petr Stančík a výtvarnice Galina Miklínová. Napínavá sci-fi plná vti-
pu, zajímavostí a obrázků vychází s podporou společností skupiny Veolia Česká republika. Je vhodná pro čtenáře od 9 do 15 let, 
ale bavit bude i rodiče.

Znění tajenky pošlete do  15. ledna 2022 e-mailem na  recepce.florentinum@veolia.com nebo na  adresu Veolia Česká republika, a. s., Na  Florenci 2116/15, 
110  00 Praha 1, recepce D a  obálku označte heslem VODA PRO VÁS. Ze správných odpovědí bude vylosováno 50 výherců, kteří se podělí o  pěkné ceny: 
10 × přístroj Sodastream a 40 × kniha H2O a záhada Zlaté slzy.
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