
ZPRÁVY  ZAJÍMAVOSTI  NOVINKY  INFORMACE

Úvodní slovo generálního ředitele

Vážení čtenáři našeho podnikového časopisu Kapka,

rád se s Vámi opět prostřednictvím našeho čtvrtletníku setkávám. Věřím, že jste strávili příjemnou dovolenou 
a s načerpanými silami budeme pokračovat v náročných úkolech, které nás do konce roku ještě čekají.

Určitě všichni registrujete mediální dění kolem připravovaných opatření na horním toku řeky Opavy. V kaž-
dém vydání našeho časopisu Vám budeme podávat dostupné informace, aby se předešlo zbytečným do-
hadům a nepravdám. Na našich webových stránkách jsme zřídili nový odkaz – Povodí horní Opavy, ve 
kterém se budou postupně objevovat další a další informace. Připomínám, že byla zřízena Zelená linka 
číslo 800 222 008, která slouží zdarma občanům a zlepšuje tak komunikaci. 

Máme také za sebou pololetní hodnocení ekonomických ukazatelů. V porovnání s uplynulými léty je vývoj 
celkové ekonomiky státního podniku Povodí Odry v letošním roku prozatím spíše průměrný, věřím, že druhá 
polovina tohoto roku vyrovná naše hospodaření a konečné výsledky budou pozitivní.

Velkou událostí tohoto léta byli XXXII. Vodohospodářské sportovní hry Ostrava 2008, které pořádal po 
devíti letech náš podnik. Dovolte mi, abych poděkoval všem sportovcům, kteří se zúčastnili. Z osmnácti 
týmů náš podnik obsadil nádherné 6. místo. Naše stolní tenistky získaly bronz a naše volejbalistky zlatou 
medaili. Všem blahopřeji. Rád bych také poděkoval organizátorům celé sportovní akce v čele s ředitelem 
her Ing. Čestmírem Vlčkem. Organizace tak velkého počtu sportovců byla na vysoké úrovni, bez vážnějších 
problémů a ke spokojenosti všech. Myslím, že náš podnik nasadil vysokou laťku a nebude jednoduché ji 
posunout výš. 

Další významnou událostí tohoto roku je 50. výročí od uvedení do provozu vodního díla Žermanice. K tomu-
to výročí uspořádá státní podnik Povodí Odry Den otevřených dveří na VD Žermanice, který se uskuteční 
v sobotu  25. října 2008, všechny vás srdečně zvu. 

Přeji Vám krásný podzim

 Ing.  Pavel Schneider
 generální ředitel

V tomto čísle naleznete:
•	Výsledky	hospodaření	za	1.	pololetí	roku	2008

•	Setkání	s	občany	Nových	Heřminov	

•	Rok	na	Morávce	

•Záchrana	lužních	stanovišť	v	povodí	Morávky

•	XXXII.	VHSH	Ostrava	2008
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Výsledky hospodaření 
za 1. pololetí roku 2008

Za	 období	 1.	 čtvrtletí	 roku	 2008	 bylo	 dosaženo	 hospodářského	
výsledku ve výši 62 227  tis. Kč, čímž byl časový plán překročen 
o 3 653 tis. Kč. Meziročně došlo k výraznému navýšení zisku 
o	19	063	tis.	Kč,	což	je	dáno	zejména	nízkým	čerpáním	
nákladových položek oproti stejnému období loň-
ského roku, a to zejména v opravách,  jejichž 
realizace je plánována v druhé polovině le-
tošního roku.

Výnosy	 byly	 za	 1.	 pololetí	 roku	 2008	
realizovány v celkovém objemu 
289	 014	 tis.	 Kč	 a	 oproti	 časovému	
plánu	 byly	 překročeny	 o	 8	 191	 tis.	
Kč.	 Hlavní	 vliv	 na	 toto	 překročení	
měly tržby za výrobu elektrické ener-
gie, tržby za ryby a ostatní tržby, ze-
jména pak náhrady od pojišťoven za 
odstraňování povodňových škod z let 
2006 a 2007. Naopak tržby za odběry 
povrchové vody nebyly vlivem stále klesa-
jících odběrů  splněny.     

Náklady, vykázané v celkové výši 226 787 tis. Kč 
byly	oproti	časovému	plánu	překročeny	o	4	538	tis.	Kč.	
Ve spotřebovaných nákupech došlo k překročení vlivem rostou-
cích	cen	energií,	PHM	a	materiálu.	Vzhledem	k	tomu,	že	očekávaný	do-
tační program na odstraňování PŠ 2007 nebyl ve sledovaném období 
otevřen, byly práce, původně plánované v opravách přesunuty do výko-
nů mechanizmů, čímž došlo k nedočerpání nákladů na opravy a k pře-
kročení ostatních služeb. Náklady se dále navýšily zálohovou pololetní 
tvorbou rezervy na neodepisovaný majetek, hrazený z dotací.

V oblasti bilančních položek, konkrétně v aktivech došlo od počátku 
roku k celkovému nárůstu o 67 826 tis. Kč. Tento vývoj je zejména 
výsledkem	 snížení	 hodnoty	 dlouhodobého	 majetku	 o	 31	 890	 tis.	 Kč	
(z titulu převahy odpisů nad novým pořízením investic) a naopak zvý-
šení	oběžných	aktiv	o	100	823	tis.	Kč	(z	titulu	nečerpání	nákladových	

a investičních výdajových položek). Z uvedeného vyplývá, že pro vývoj 
vnitřní struktury aktiv je ve sledovaném období bohužel charakterická 
časová nerovnoměrnost mezi tvorbou a výdaji na reprodukci dlouhodo-
bého majetku a skrývá v sobě vnitřní zadluženost, která jednorázově 
výrazně zatíží výdaje v druhé polovině roku. Ostatní položky v rámci 
aktiv jsou téměř v souladu s plánem, pohledávky vykazují trvale nízkou 
úroveň.

V pasivech došlo v důsledku zásady bilanční rovnováhy od počát-
ku roku rovněž ke zvýšení o 67 826 tis. Kč. Růst vlastního kapitálu 
o 58 732 tis. Kč je dán zejména dosaženým hospodářským výsledkem 
ve	 sledovaném	 období.	 Cizí	 zdroje	 jsou	 vyšší	 o	 9	 104	 tis.	 Kč	 a	 jsou	
v podstatě kumulací zvýšení hodnoty krátkodobých závazků a nao-

pak snížení dlouhodobých závazků a úvěrů. Na zvýšení 
krátkodobých závazků se podílí prodloužení lhůt 

splatnosti v obchodních vztazích, kumulace 
dvou splátek návratné finanční výpomoci 

na	 VD	 Slezská	 Harta	 do	 jednoletého	 ob-
dobí a v neposlední řadě také zvýšení 

rezerv z titulu zálohové tvorby rezervy 
na neodepisovaný majetek. Bankovní 
úvěry, které jsou spláceny v souladu 
s úvěrovými smlouvami, se snížily 
o	9	127	tis.	Kč.	K	30.6.	došlo	ke	ko-
nečnému splacení úvěru UniCredit 

Bank,	 který	 byl	 v	 roce	 2001	 poskyt-
nut	na	odstraňování	PŠ	1997.

Co se týče dotačních programů, zde 
bylo v oblasti pořízení dlouhodobého ma-

jetku ve sledovaném období proinvestováno 
35,21	 %	 ročního	 plánu,	 což	 je	 dáno	 adminis-

trativní náročností zahájení větších investičních 
staveb. Ojedinělého úspěchu bylo v této oblasti dosaženo 

v	programu	129	120	(prevence	před	povodněmi	II.),	kde	bylo	ve	sledo-
vaném	období	proinvestováno	46	%	ročního	plánu	dotačních	prostřed-
ků	a	58	%	vlastních	zdrojů.

Závěrem	lze	konstatovat,	že	pro	1.	pololetí	roku	2008	je	charakteris-
tický rozpor mezi tvorbou a čerpáním finančních zdrojů státního pod-
niku. Příjmové položky jsou tvořeny plynule, ovšem výdajové jsou na 
poměrně nízké úrovni. V druhé polovině roku je nutné počítat s vyšším 
čerpáním výdajových položek, zejména v oblasti údržby a reprodukce 
svěřeného majetku.

 Ing.  Petr Kučera 
 ekonomický ředitel 
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Ve středu 20. srpna 2008 se uskutečnilo v kulturním domě obce se-
tkání	 s	 majiteli	 pozemků	 a	 nemovitostí	 na	 území	 Nových	 Heřminov.	
Generální ředitel Ing. Pavel Schneider spolu s technickým ředitele Ing. 
Petrem Březinou a Obchodním a personálním ředitele Ing. Čestmírem 
Vlčkem představili plán přípravy a realizace protipovodňových opatření 
na horním toku řeky Opavy a pravidla postupu při majetkovém vypořá-
dání dotčených nemovitostí a pozemků. 

Generální ředitel poukázal, že vláda svým rozhodnutím jasně defino-
vala postup při řešení tak závažného problému, který v povodí horní 
Opavy existuje a státní podnik Povodí Odry jako investor navrhovaných 
staveb zahajuje veškeré kroky, které povedou jak k dílčím dohodám 
s dotčenými obcemi, tak ke správním úkonům, které musí v rámci při-
pravovaných prací proběhnout.

„Jsme si vědomi závažnosti situace a budeme se snažit přistupovat 
k jednotlivým řešením s maximální snahou vyjít vstříc všem realizovatel-
ným požadavkům heřminovských obyvatel“ řekl Ing. Pavel Schneider.

Kulturní	dům	v	Nových	Heřminovech	navštívilo	tento	den	kolem	dvou	
set občanů. Generální ředitel zopakoval úkony, které předcházely 
rozhodnutí vlády a poté hovořil o připravovaném investičním záměru 
včetně podkladů pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí, tedy 
proces EIA. Na dotaz proč Povodí Odry nepřineslo obrázky přehrady 
a hrází odpověděl GŘ, že nejprve musí vláda rozhodnout o stavbě pře-
hrady a pak teprve projektant může projektovat. Takovýchto setkání 
v	Nových	Heřminovech	musí	být	a	bude	hodně	a	bude	nutné	trpělivě	
vysvětlovat postupné kroky.

30.8.2008	 proběhlo	 v	 Nových	 Heřminových	 referendum,	 na	 kterém	
byla položena otázka:

Souhlasíte s tím, aby obec Nové Heřminovy aktivně využila všech zá-
konných prostředků a dalších legislativních nástrojů, aby zabránila 
bourání budov na území obce v souvislosti s plánovaným záměrem 
přehrady v obci Nové Heřminovy, zejména aby ve všech správních či 
soudních řízeních souvisejících s povolováním přehrady v obci Nové 
Heřminovy vystupovala vždy proti realizaci záměru přehrady?

Setkání s občany Nových Heřminov

V	 referendu	 se	 vyslovilo	 55	 obyvatel	 Nových	 Heřminov	 proti	 stavbě	
protipovodňové přehrady na řece Opavě z celkového počtu 220 opráv-
něných	občanů	volit.	K	referendu	přišlo	celkem	77	občanů,	21	lidí	brá-
nit	přehradě	nechce	a	1	hlas	byl	neplatný.	Bylo	splněno	přesně	35%,	
které je potřeba k uznání referenda.

A co na to Povodí Odry?

Referendum	 je	 záležitostí	 obce	 Nové	 Heřminovy	 a	 státnímu	 podniku	
Povodí Odry nepřísluší zasahovat do jejich rozhodnutí. Podnik Povodí 
Odry jako pověřený investor stavby nadále pokračuje v plnění Usnese-
ní	Vlády	ČR	č.	444	z	dubna	letošního	roku.

 Šárka Vlčková
 tisková mluvčí
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Rok na Morávce 

V loňském roce jsme začali jako středisko rybného hospodářství uží-
vat rybochovné zařízení pod VD Morávka. Po ročním provozu můžeme 
s radostí konstatovat, že zcela splňuje naše očekávání a umožňuje nám 
rozvíjet zejména chov dnes velmi žádaného pstruha potočního a lipana 
podhorního. V dřívějších letech byl odchov těchto ryb pouze okrajovou 
záležitostí, jelikož jsme neměli možnost odchovávat generační hejna 
těchto	ryb	v	podmínkách	RH	Žermanice	a	Kružberk.	V	 letošním	roce	
na	jaře	proběhl	první	výtěr	lipana	odchovávaného	v	rybníčcích	na	RH	
Morávce. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první výtěr, můžeme říct, že 
byl úspěšný. V součastné době již odchováváme potomstvo z vlastního 
výtěru a chystáme prodej ročních lipanů odběratelům. V období října 

a listopadu proběhne výtěr pstruha potočního, a tak všichni s napětím 
očekáváme jeho průběh. V minulých létech jsme vytírali pouze ryby od-
lovené ve tření nad VD Morávka, ale výtěr ryb odchovávaných uměle je 
poněkud	složitější.	Hlavním	klíčem	k	úspěchu	je	celoroční	kvalitní	péče	
o generační rybu, dokonale připravený a zorganizovaný výtěr. Závěrem 
tohoto článku chci poděkovat našemu kolegovi Janu Sobarňovi, který 
se	o	toto	zařízení	v	průběhu	roku	stará	24hodin	denně	a	zejména	jeho	
zásluhou vše funguje na více než sto procent.

 Tomáš Marek
 rybné hospodářství
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Největší projekt Moravskoslezského kraje v oblasti ochrany přírody 
a krajiny, zaměřený na likvidaci křídlatky v povodí Morávky vstoupil 
do další fáze, konkrétně do druhého roku  své realizace. Rostlina kří-
dlatka, která dorůstá až do čtyřmetrové výšky, zabírá  pod Beskydami 
asi 350 hektarů plochy. Jde o agresivní plevel, jenž vytlačuje původní 
vegetaci a způsobuje erozi půdy. Celkový rozpočet projektu, finančně 
podpořeného Evropskou unií z programu LIFE-Nature, je zhruba 28 mi-
liónů korun. Partnery kraje v tomto projektu jsou Agentura ochrany pří-
rody	a	krajiny,	Povodí	Odry,	Lesy	ČR,	CHKO	Beskydy,	ČSOP	Salamandr	
a nošovický závod Plzeňského Prazdroje.

V	průběhu	roku	2007	bylo	ošetřeno	cca	173	hektarů	z	celkové	plochy,	
na které se křídlatka v povodí Morávky vyskytuje. Její likvidace byla 
prováděna mechanickým odstraňováním, postřikem a injekčními vpi-
chy herbicidu. Při kontrole ošetřených ploch na začátku tohoto roku již 
bylo možné pozorovat účinek zásahu. Křídlatka se na těchto plochách 
obnovuje výrazně méně, na některých místech téměř vůbec. V letošním 
roce začaly terénní práce již koncem března, kdy pracovní čety prová-
děly úklid a pálení suchých stvolů křídlatky. Od května je v plném prou-
du likvidace křídlatky za pomocí herbicidu. Do konce srpna letošního 
roku, bylo ošetřeno 6,6 ha ploch s výskytem křídlatek nacházeních se 
v zátopě VD Morávka, injektáží do stvolů rostlin. Postřikem podél řek, 
potoků a lesních cest nad nádrží Morávka bylo ošetřeno 2,7 ha.  

Čtyřletý projekt je letos zaměřený nejen na vyhubení rostliny křídlatky 
v	povodí	Morávky	až	na	10	procent	současného	výskytu,	což	 je	hlav-
ní úkol, ale také na související informační aktivity. Ty navazovaly na 
loňské semináře pro obyvatele obcí a vlastníky pozemků a spočívaly 
například v instalaci 30ti informačních cedulí a distribuci informačních 
letáků do stovek domácností. Letošním specifickým krokem byly jarní 
exkurze pro různorodé cílové skupiny – od žáků základních škol z okol-

Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky

ních obcí, přes studenty středních a vysokých škol až po zástupce ve-
řejné správy a odborníky v oblasti ochrany přírody. 

Na jarní exkurze naváží na podzim setkání s obyvateli obcí v Povodí 
Morávky a vlastníky pozemků, na nichž byly prováděny zásahy. Lidé 
se dozvědí aktuální informace o průběhu likvidace křídlatky. Setkání 
s lidmi, diskuse a jejich zájem o věc má zásadní význam. Právě zapo-
jení veřejnosti udělá z odborně orientovaného projektu záležitost celé 
komunity. To je podmínka udržitelnosti pozitivního vývoje i po ukončení 
projektu. 

Atmosféra	letošních	zhruba	15	exkurzí	bude	zachycena	i	na	sběrném	
dokumentu, který zaznamená celé čtyři roky trvání projektu. Film bude 
následně sloužit nejen k dokumentaci průběhu projektu, ale také jako 
inspirace a návod pro obdobné projekty v jiných částech České repub-
liky nebo v jiných zemích Evropské unie. 
 Ing. Viktor Suchoň
 provozní odbor
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XXXII. Vodohospodářské 
sportovní hry Ostrava 2008 

Jak to začalo

Dne 25.8.2007 převzal GŘ putovní vařečku od zástupců Povodí Vlta-
vy a zavázal organizováním XXXII. Vodohospodářských sportovních 
her státní podnik Povodí Odry. Byla to samozřejmě výzva i pro naše 
sportovce. Na domácí půdě to musí dopadnout dobře. První zasedání 
organizačního výboru se uskutečnilo na podzim 2007, kdy se rozděli-
li úkoly a nastínil proces příprav. Ve stejném čase začaly přípravy na 
Malé sportovní hry, které připravoval závod Frýdek – Místek. 

Malé sportovní hry 

Vraťme se tedy nejprve k malým sportovkám. Ty letošní se uskutečnily 
2. června v areálu TJ Sokol Fryčovice. Obavy ze špatného počasí byly 
jediným problémem s uspořádáním těchto her, neboť tenis a volejbal 
by nebylo možné v tomto areálu hrát. Páteční počasí však vyjasnilo 
všechny chmurné představy. Úvodním slovem všechny sportovce přiví-
tal ředitel závodu Frýdek – Místek Ing. Jiří Šašek. Slib sportovců složil 
Radek Vařeka. Poté sportovci nastoupili ke zdolávání jednotlivých dis-
ciplín, které jsou zároveň nominačním kriteriem pro celostátní vodo-
hospodářské hry, které měl pořádat náš podnik.

„Myslím, že celá akce byla organizačně dobře připravena a jsem rád, 
že naše „zdravuška“ Xenie Vlčková, nemusela poskytovat žádnou 
první pomoc, kromě perfektně provedených masáží nohou našich 
sportovců“, řekl Zbyněk Tučný hlavní organizátor akce. „Přestože náš 
závod vyhrál v kolektivních sportech, volejbal a fotbal, putovní pohár 
byl opět předán do rukou sportovců správy podniku, kteří byli úspěšní 
v individuálních kategoriích – a proto slibuji: Ostravo, těšte se, příští 
rok je náš“ dodal Zbyněk Tučný.
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Velké sportovní hry 

Po 20.6.2008 jsme tedy znali sportovce, kteří se svými sportovními 
výkony nominovali na celostátní hry a v jaké fázi byl organizační vý-
bor velkých sportovek? Byl již znám předpokládaný počet účastníků, 
zajišťovalo se ubytování, strava, sportoviště, řešily se poslední detaily 
zahajovacího ceremoniálu a konečného vyhlášení vítězů. Zdeničce Da-
vidové, jako hlavní organizátorce někdy stály hrůzou vlasy na hlavě, ale 
postupně se vždy vše vyřešilo. Dopracovával se herní systém, dárko-

Celkové pořadí
1. Ostrava

2. Opava

3. Frýdek – Místek

Běh terénem – ženy
1. Fochtová, Ostrava

2. Čeplová, Opava

3. Horáková,	Frýdek	–	Místek

Běh terénem – muži
1. Lepík, Ostrava

2. Kutlák, Opava

3. Varadi, Frýdek – Místek

Stolní tenis – ženy
1. Hrubá,	Ostrava

2. Halfarová,	Opava

3. Milatová, Frýdek – Místek

Stolní tenis – muži
1. Kaňok, Opava

2. Šeliga, Ostrava 

3. Zdráhal, Ostrava 

Tenis 
1. Zich, Opava 

2. Šafranko, Frýdek – Místek 

3. Huňař,	Frýdek	–	Místek	

Volejbal
1. Frýdek – Místek 

2. Ostrava A

3. Opava 

Malá kopaná
1. Frýdek – Místek 

2. Ostrava

3. Opava 

Výsledková listina malých sportovních her:

vé tašky pro sportovce a všichni jsme si začali uvědomovat, že pokud 
bude špatné počasí, tak se nám to všechno pokazí. Nestalo se!

Počasí	bylo	29.8.2008	skvělé,	tak	akorát	na	sport	a	stejně	tak	v	sobotu	
30.8., kdy po ránu bylo trochu chladno, ale na duatlonový běh ideální. 
Co se událo na jednotlivých sportovištích a stanovištích organizátorů 
si můžete přečíst v následující řádcích, které pro vás napsali jednotliví 
organizátoři, kteří v nich zachytili svůj pohled a zkušenosti. 
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Zdeňka Davidová

Když jsem byla vyzvána, abych byla v organizačním týmu letošních vo-
dohospodářských sportovních her, věděla jsem, že to nebude procház-
ka růžovou zahradou. Ačkoliv jsem měla možnost srovnání s minulými 
ročníky - jako aktivní sportovec, organizátor či doprovod bylo to vzhle-
dem k počtu účastníků a přístupu některých obchodních partnerů 
mnohdy velmi složité. Ale vše zlé je zapomenuto, i když se ještě v noci 
budím, že jsem zapomněla na jury, jestli všechny výpravy byly převeze-
ny kam měly a někde něco nechybí, ale to k takovéto akci patří.

Pár střípků, které nás pobavily:

V říjnu roku 2007 je dohodnuta hala pro stolní tenis mužů – v lednu 
2008 zjistíme, že je tam pro nevyužití prostor zřízen společenský sál, 
kde se hrát rozhodně nemůže.

V únoru máme smlouvu na pronájem hřiště pro malou kopanou a teni-
sové kurty, v červnu zjistíme (náhodou četbou „Programu aktivit v Os-
travě“), že tam bude ve stejný termín turnaj žáků v tenise a v sobotu se 
má hrát ligové utkání v kopané.

Tvz. „mokrá varianta“ – tzn. převoz hráčů tenisu a volejbalu mužů (v pří-
padě deště do haly), byla připravena s tím, že bylo nutné objednávku 
potvrdit nejpozději čtyři dny před konáním akce, abychom neplatili stor-
no poplatek. Rozhodli jsme – pršet nesmí a haly zrušili. Nepršelo!!!

Týden před konáním akce jsme „náhodou“ přišli na to, že nebudou roz-
hodčí pro plavání, nemluvě o tom, že nám bylo oznámeno, že nejsou 
dokončeny šatny a rovněž sprchy uvnitř bazénu nefungují, protože do-
davatel nedodržel termín ukončení rekonstrukce.

Poslední třešnička na dortu bylo sdělení hodinu před konáním závěreč-
ného vyhlášení a večírku, kdy jsem byla dotázána: „Jak to bude s úkli-
dem po ukončení akce?“ Už jsem se viděla jak budu ráno se smetákem 
běhat po zimním stadiónu.

Ing. Ivana Mojžíšková

Když jsem souhlasila s účastí v organizačním štábu pro pořádání Vo-
dohospodářských sportovních her, kde jsem měla zajišťovat ubytování 
a stravování, myslela jsem si, že půjde převážně o to, jak rozdělit po-
koje, aby jednotlivé výpravy bydlely zhruba pohromadě, a aby spaly 
„holky s holkama a kluci s klukama“. Realita byla trochu jiná, ale vcel-
ku zábavná. Podle přihlášek jednotlivých organizací jsem si připravila 
125	pokojů	v	osmi	patrech	tak,	že	by	se	za	mně	nemuseli	stydět	ani	
kvartýrmachři z armády císaře pána. Jenže asi týden před konáním 
her přišel kolotoč. Účastníci se začali odhlašovat, jiní přihlašovat, muže 
nahrazovali ženami a opačně. Ve čtvrtek v den prezentace jsme na 
Kolejích	VŠB	obdrželi	celkem	623	klíčů	pro	19	výprav	sportovců.	Uby-
tovalo	se	jich	jenom	581,	z	toho	někteří	až	druhý	den,	takže	v	sobotu	
před	 večírkem	 jsem	 vracela	 42	 nepoužitých	 klíčů.	 No	 a	 od	 teď	 jsem	
začala být trochu nervózní z toho, kolik klíčů se ztratí. Každý z nich totiž 
díky	důmyslnému	systému	zamykání	stojí	1	700	Kč.	Už	jsem	se	viděla,	
jak	budu	ve	škodové	komisi	vysvětlovat	úhradu	třeba	 jenom	10	klíčů	
za	17	000	Kč.	Proto	 jsem	v	pondělí	dopoledne	netrpělivě	očekávala	
telefon z kolejí, co všechno postrádají. K mému velkému překvapení 
to bylo 23 ručníků 

a pouze 2 klíče. Z toho jeden klíč ztratilo MŽP a ten druhý VaK Karlovy 
Vary. Asi 3 hodiny po urgenci byly oba klíče na světě a na cestě na poš-
tu do Ostravy. Takový skvělý závěr jsem opravdu nečekala. Věřím milí 
sportovci, že jste se na Kolejích VŠB dobře vyspali, a že vám v menze 
chutnalo.

Ing. Dagmar Šimková

Vodohospodářské sportovní hry z pohledu finančníka. 

Neobávejte se, milí čtenáři, tento článek nebude plný cifer, nezáživných 
údajů a nesrozumitelných ekonomických pojmů. Půjde jen o to, podělit 
se s Vámi o pár postřehů, dojmů a zážitků ze svého působení v orga-
nizačním	 štábu	 VH	 sportovních	 her	 a	 přiblížit	 Vám	 celý	 průběh	 akce	
z „finančního“ pohledu. To se nejdřív nachystá rozpočet. Věřte, že u tak 
rozsáhlé akce, kterým letošní ročník s více než 600 účastníky bezespo-
ru byl, to není věc úplně jednoduchá. Do rozpočtu se musí s jistou dáv-
kou rezervy pro nepředvídatelné výdaje zahrnout všechny předpoklá-
dané náklady, které musí být pokryty výnosy z účastnických poplatků, 
reklam propagovaných firem a příspěvky z FKSP pro naše sportovce. 
Teoretická příprava je tímto u konce, peněženka je napěchovaná min-
cemi a bankovkami pro hotovostní úhrady, takže se může vyrazit vstříc 
třem hektickým dnům, na jejichž konci snad všechno dobře dopadne. 
Ve čtvrtek přijíždím na koleje VŠB, kde se zatím platit nic nemusí, ale 
zato na prezentačních stolech leží hromada klíčů, které je třeba rozdělit 
ubytovaným sportovcům. Přesto, že vstupní hala je v některých okamži-
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cích doslova přeplněná přijíždějícími účastníky, Zdeňka Davidová s Ivou 
Mojžíšovou mají vše pevně v rukou a ubytovací manévr je zvládnut na 
výbornou, takže nic nebrání tomu, zajít si večer do studentské hospůdky 
jménem Vrtule, kde to naši borci a borkyně v duchu místních zvyklostí 
pořádně roztočí. V pátek to všechno oficiálně začíná – počasí vychází 
(všichni si toužebně přejeme, ať vydrží). Úvodní ceremoniál je moc pěkný. 
Martin Lepík při moderování srší vtipem, hornická dechovka hraje svižně 
do pochodu, takže se zastaví i náhodný kolemjdoucí student s jogurtem 
v ruce a podupává si do taktu. Zkrátka to musel být pro toho mladíka, ne 
příliš obeznámeného s tímto hudebním žánrem, opravdový zážitek. Po 
úvodním ceremoniálu se všichni rozjíždí na jednotlivá sportoviště a my 
s Šárkou Vlčkovou pendlujem mezi Sarezou, VOKD, kolejemi VŠB. Pokud 
to jde, platím výdaje předem, ať se konečně zbavím té hotovosti! Jen přís-
ný a nekompromistní rozhodčí pingpongu mne zaskočí, když po dlouhé 
citaci příslušných vyhlášek a paragrafů sdělí, že přesné vyúčtování pod-
le pravidel o odměňování rozhodčích mi předá až po ukončení zápasů. 
Tento, jak se z něj po chvíli vyklubalo, profesní interní auditor se zkrátka 
nezapře ani ve víru sportovních vášní. Pátek se pomalu chýlí ke konci, 
k večeru je ještě nutné zajet pro výsledky plavání, což se ovšem znač-
ně protáhlo, neboť personál porubského bazénu se rozhodl, že odchod 
z jejich zařízení nebude jen tak. Uzamkl zadní branku a suše oznámil, 
že pouštět ven se bude jen v půlhodinových intervalech. To samozřejmě 
všechny dopálilo a poté, co se davu podařilo „rozebrat“ část oplocení, 
vynořil se pan správce, který ochotně otevřel hlavní vchod a umožnil zna-
veným sportovcům odebrat se po perném dni za odpočinkem rozličného 
druhu. Sobota – hektická sobota. Opět pendlujeme mezi jednotlivými 
sportovišti, doplácím všechny zbývající úhrady. V jednom okamžiku chtě-
jí svou zaslouženou odměnu všichni volejbaloví rozhodčí, jak na VŠB po 
zápase našich zlatých děvčat, tak na VOKD u chlapů. Ale člověk se 
nerozpůlí a tak zasáhne ochotný Vašek Kozubek, který přiveze část 
nedočkavých rozhodčích přímo za mnou na VOKD. A pak už hurá na 
Sarezu, do „mozkového centra“, za Simonou Vašenkovou, Lumírem 
Přečkem a Romanem Teuchnerem. Tady se to všechno sčítá, tiskne 
a několikrát pečlivě kontroluje. Nedočkavě jim nakukuji přes rameno, 
kdy už budou konečné výsledky – ať můžu začít psát diplomy. Vždyť 
sedmá hodina a závěrečné vyhlašování se blíží! Pak už rychle do gala 
a doufat, že si před celým sálem netrhnu ostudu v podobě zakopnutí 
o nastražené dráty ozvučení, rozsypání medailí, nebo jiného podobné-
ho trapasu. Nic takového se naštěstí nekoná, závěrečný ceremoniál 
je u konce, moderátor i kapela jsou zaplaceni a zábava může začít. 
Večírek byl skvělý! Mým největším osobním zážitkem bylo úpěnlivé 
hledání ztraceného hlasu Zbyňka Tučného, který svými gladiátorskými 
kousky opět prokázal, že jeho tělesná schránka je opravdu nezničitel-
ná. Neděle ráno – směs pocitů. Konečně klid, ticho, ale taky něco navíc 
– smutno z toho, že už to skončilo. A taky nepříjemné mrazení – vždyť 
moje	práce	teprve	začne	a	teď	se	ukáže,	jestli	jsem	plánovala	správně.	
Musím počkat, až dorazí všechny faktury, udělat vyúčtování a konečný 
finanční verdikt. Byl úspěšný? V ono nedělní ráno si ještě nejsem úplně 
jistá.	Teď,	když	píši	tento	článek,	už	ano.	Vyšlo	to!	Rozpočet	nebyl	pře-
kročen a ještě jsme v mírném zisku. Co víc si může ekonom přát? Snad 
jen to, aby tak, jak po všech stránkách dobře dopadly tyhle sportovky, 
dobře dopadlo všechno ostatní, a aby se to naše Povodí v budoucnu 
vždy vypořádalo se všemi problémy. A až na něj po letech opět přijde 
řada, znovu se úspěšně zhostilo pořadatelství této dnes již legendární 
vodohospodářské sportovní akce.

Ing. Simona Vašenková, Lumír Přeček

XXXII. vodohospodářské sportovní hry očima „počítačových“ organizátorů.

Na konci minulého roku jsme se dozvěděli, že náš podnik bude organi-
zátorem	XXXII.VHSH	a	přislíbili	jsme,	že	budeme	částí	organizátorské-
ho týmu, který zajistí zpracování výsledků těchto her. V této době byly 
naše představy růžové – viděli jsme báječnou atmosféru plnou radosti 
ze sportu, vítězné týmy otvírající láhve šampaňského a měli radost, že 
i my se na tomto budeme podílet a že hřejivý paprsek této atmosféry 
dopadne i na nás.

Postupně jsme si připravili plán jak na to, prostudovali si herní pro-
pozice a promysleli hardwarovou konfiguraci, která bude dostatečně 
silná na to, aby úžasné sportovní výsledky jednotlivých týmů dokáza-
la spočítat. Začátkem srpna ale začalo jít do tuhého – počet tabulek, 
které budou vedoucí jednotlivých sportů potřebovat začal narůstat, 
soupisky se neustále měnily a doplňovaly a zřejmě tiskařský šotek za-
řídil, že například sportovci VAS Brno najednou přeběhli na soupisku 
sportovců Povodí Labe. Ukázalo se, že jediná vhodná tiskárna váží 80 
kilogramů a že do našeho budoucího výpočetního centra ji dostaneme 
až po překonání schodiště. Týden před sportovkami jsme zjistili, že se 
stalo dobrým zvykem posledních let předat na večírku (nejlépe na jeho 
začátku) všem sportovním výpravám „knihu výsledků“, která má 60 
stran a že vytištění a kompletace jedné trvá asi tak hodinku a výprav 
je osmnáct. Ale nakonec v den „D“ bylo vše připraveno, tabulky ožily 
konkrétními sportovními týmy a v našem výpočetním centru zavládl 
čilý ruch. Bylo příjemné, že i my jsme občas mohli propadnout fan-
dění a prožívat sportovní euforii, protože v těsném sousedství našeho 
stanoviště na stadiónu SAREZA vypukly boje stol-
ních tenistů a tenistek. Po shlédnutí jejich výkonů 
jsme s pýchou vyhodnotili, že s jedním až se dvěma 
bychom si možná i zahráli. Následující dny jsme zapi-
sovali výsledky, obdivovali časy a výkony sportovců, 
vyplňovali tabulky a počítali body. Vše jsme znovu 
a znovu kontrolovali a doufali, že se na našem 
pracovním stole objeví „pozornost“ některé 
z výprav v podobě láhve slivovice či 
balíčku voňavých klobásek. Ale 
nestalo se a tak jsme opětovně 
překontrolovali již jednou kontro-
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lované výsledky a prohlásili je za platné. Byli jsme rádi, že akce probíhala 
úspěšně dle plánu a náš pocit potvrzovala dobrá nálada všech účastníků 
celého sportovního klání. Mimochodem, celkem nás ani nepřekvapilo, že 
námi vytipovaní soupeři ve stolním tenise skončili jako poslední a tím 
nám definitivně potvrdili, že sportovních her jsme se zúčastnili na tom 
správném místě. S pozdravem „Sportu a Excelu zdar“ se s úspěšnými 
XXXII.VHSH	 Ostrava	 loučí	 zpracovatelé	 výsledků	 Simona	 Vašenková	
a Lumír Přeček.

Šárka Vlčková

Mým úkolem bylo zajistit veškeré tiskoviny, dárkové tašky a připravit za-
hajovací a závěrečný ceremoniál. Symbol celosvětových Olympijských 
her je vlajka s pěti barevnými kruhy a oheň. Symbol celostátních vodo-
hospodářských her je pět povodí a voda. Požádali jsme všech pět pod-
niků povodí, aby odebrali vodu vždy ze své hlavní řeky a dovezli ji do Os-
travy na hry. Vodní víly tancem symbolicky vodu z pěti řek slily do jedné 
nádoby, tím se smíchala voda z pěti hlavních řek naší republiky v jednu 
tekutinu. To byl impuls k zahájení XXXII. Vodohospodářských sportovních 
her Ostrava 2008. K této příležitosti byla složena hudba, která tajila všem 
sportovcům dech. Nebylo však vše bez problémů, když jsme zkoušeli 
závěrečný ceremoniál bylo potřeba manipulovat s osvětlením haly SA-
REZY. Vše bylo domluveno, ale zřejmě pro některé dané slovo nic nezna-
mená.	Na	generální	zkoušce	jsem	zjistila,	že	osvětlovač	přijde	v	19:00	
hodin, přesně na zahájení akce. V celé hale byl jen jeden člověk, který 
uměl rozsvítit a zhasnout všechna světla. Scéna tedy byla bez světelných 
efektů,	jen	asi	v	19:30	hodin	jsem	zaregistrovala	zablesknutí	bodových	
reflektorů na pár sekund a pak už nic. Další dnes už úsměvná historka 
se stala po ukončení závěrečného ceremoniálu. S konferenciérem jsme 
chtěli jít do šatny. Na vrátnici nám řekli, že šatna je zavřená a pustit nás 
může jen recepční, která má seznam opravněných lidí vejít do šatny, a ta 
sedí na druhé straně stadionu, který lze obejít jen venkem. Po dlouhém 
přemlouvání, tedy vrátný zavolal do recepce a poté vytáhl klíč ze skříně 
a šel nám otevřít šatnu. To už jsem si připadala jako v „Kocourkově“. 
Když někdo něco nemůže nebo neumí, to se dá omluvit, nejhorší je však 
lhostejnost a té jsme si užili.

Povodí Odry

Povodí Labe

Povodí Moravy

Povodí Ohře

10



11

Ing. Jiří Pagáč, duatlon

Vodohospodářský duatlon, jako součást sportovních her, se skládá 
z	plavání	100	metrů	volným	způsobem	a	běhu	terénem.	Závodu	se	zú-
častňují trojčlenná družstva mužů a žen a každá disciplína je absolvo-
vána	formou	štafety.	Letos	se	přihlásilo	15	družstev	žen	a	15	družstev	
mužů,	celkem	jsme	organizovali	závod	pro	90	závodníků.	Příprava	na	
závod začala s velkým předstihem a spočívala především ve výběru 
trasy	pro	běh,	kdy	pro	ženy	byla	vybrána	trasa	dlouhá	950	metrů	a	pro	
muže	1250	metrů	v	 lese	za	areálem	kolejí	VŠT-TU.	Mužům	 jsme	při-
pravili na trati malou lahůdku ve formě krátkého ale velmi prudkého 
stoupání téměř před cílem. Závod začal v pátek odpoledne rozpravou 
a prohlídkou běžecké trasy, na které si poté mohli závodníci zatréno-
vat. Plavání jsme absolvovali v pátek večer na krytém bazénu SAREZA 
v Porubě. Jako první startovala družstva žen. Při závodě panovala velmi 
dobrá atmosféra, přišlo mnoho diváků, kteří povzbuzovali své favority. 
Výsledky sportovců v plavání byly velmi rozdílné, nejkratší naměřený 
čas	byl	1:22	(u	mužů	i	žen)	a	naopak	nejdelší	čas	byl	u	žen	3:33.	Běh	
terénem jsme absolvovali v sobotu ráno se startem v osm hodin, aby i jiní 
účastníci her mohli přijít povzbuzovat své kolegy. Ukázalo se to jako dob-
rý nápad, protože stejně jako na plavání přišlo mnoho sportovců povzbu-
zovat a panovala velmi bojovná atmosféra. Při měření času štafet jsme 
použili novou metodu – elektronické měřící zařízení s čipy, připevněnými 
na štafetových kolících. Závěrem mi dovolte poděkovat všem mým kole-
gům, kteří mi při organizaci duatlonu jakkoliv pomáhali.  

celkové pořadí disciplíny 

pořadí název družstva body

1. Český hydrometeorologický ústav 17

2. Povodí Vltavy, státní podnik 15

3. Severočeské vodovody a kanalizace,a.s. 13
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Marie Groholavá, volejbal - ženy

Jaký byl vlastně ženský volejbalový turnaj na letošních velkých spor-
tovkách? Ani pořádně nevím. Pro mě osobně to bylo hektické, mírně 
zmatené a strašně rychlé a moje vzpomínky a dojmy jsou taky takové 
– přecházejí od panické hrůzy na začátku až k závěrečné euforii po 
slavném a krásném vítězství našich holek. Fakt jsem měla strach, jak 
to dopadne, pronásledovaly mě katastrofické představy a ještě těsně 
před zahájením prvních bojů ve skupinách jsem se hroutila. Naštěs-
tí	 byly	 kolem	 dobré	 víly	 Helena	 Pustějovská	 a	 Monika	 Gojová,	 které	
zachovávaly klid a nenechaly se vyplašit. Za chvíli všechno začalo 
fungovat jako na drátkách a celá soutěž se rozběhla ve svižném tem-
pu skoro sama od sebe. Na holkách ze všech týmů bylo vidět, že se 
na tuhle akci těšily a chtěly si ji užít v pohodě a s úsměvem, zkrátka 
byla to čirá radost. Málokdo by uvěřil, že více než stovka ženských se 
dokáže bez problémů dohodnout a navzájem si vycházet vstříc, takže 
vznikla skvělá a pohodová atmosféra, ve které nebylo místo pro nějaké 
problémy a hádky, natož protesty (holky byly spokojené i s rozhodčí-
mi a poslouchaly jako hodinky). Dalším bonusem je skutečnost, že 
se nikdo vážněji nezranil (pouze jedna židle neunesla tíhu okamžiku 
a zapisovatelky) a holky přežily ve zdraví sportovní i společenskou část 

sportovních	 her.	 Akce	 to	 byla	 dost	 velká	 –	 14	 týmů	 ve	 čtyřech	 sku-
pinách,	 v	 základní	 části	 se	 odehrálo	 18	 zápasů,	 v	 bojích	 o	 umístění	
přibylo	dalších	23	utkání	–	celkový	počet	zápasů	byl	41,	z	toho	jsme	
zvládli 30 zápasů odehrát během prvního dne. Druhý hrací den přinesl 
zápasy o místa v konečné tabulce a byly to někdy boje do posledního 
dechu (bez ohledu na to, jestli šlo o místa na čele nebo úplně dole). 
Všechno šlo skvěle a navíc naše holky prošly svou skupinou i postu-
povým pavoukem bez zaváhání a dostaly se do finále bez ztráty setu, 
stejně jako jejich soupeřky z VaK jižní Čechy. Upřímně se přiznám, že 
jsem jihočešky považovala za černého koně celého turnaje, protože 
všechny soupeřky doslova převálcovaly. Ovšem to jim procházelo jen 
do té doby, než se jim do cesty postavily naše holky a začalo opravdové 
finále. Plná tribuna hnala naše holky k vítězství a soupeřkám prostě 
došel dech – konec jako z pohádky! A fandili nejen naši, ale měli jsme 
podporu volejbalistek z ostatních týmů, které tvrdily, že naše holky si 
zaslouží vyhrát nejen proto, že jsou dobré a umí to, ale i proto, že jsou 
fajn a že „…s nima je radost prohrát, protože jsou v pohodě a když 
nemusí, tak tě nezabijou..“

Co k tomu dodat? Bylo to fajn a dopadlo to nejlíp jak mohlo. 

celkové pořadí disciplíny 

pořadí název družstva body

1. Povodí Odry, státní podnik 16

2. Vodovody a kanalizace Jižní Čechy,a.s. 14

3. Povodí Labe, státní podnik 12

12
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Martin Otto, malá kopaná

Chtěl bych poděkovat za důvěru, kterou do mě vložil šéf sportů Martin 
Lepík. Snad jsme ho společně se svým týmem - Jitkou a Jakubem – při 
organizaci fotbalového turnaje nezklamali.

Osobně jsem se organizace tak velké akce účastnil poprvé a jestli 
mohu hodnotit za sebe – z celkové atmosféry jsem byl nadšen. Mezi 
příhody při organizaci turnaje bych zařadil například volání SOS, kte-
ré	jsem	obdržel	telefonem	od	našich	rozhodčích	po	ukončení	1.	dne:	
„Zachraň kamarády, aktivní správce nás zamknul ve sprše, máme u se-
be	pouze	 ručník,	mýdlo	a	mobil!“	Tak	 jim	 říkám:	 „Hoši,	nemusíte	mít	
strach, správce areálu VOKD Poruba, pan Mléko, si objednal na noc 
ochranku, ta Vás pohlídá, nikdo Vám neublíží!“ Druhý den, po skončení 
turnaje, už nevolali. Z druhého soudku je pak příhoda s rozplétáním 
pletiva	u	blondýnou	zamčené	branky	při	 vstupu	na	krytý	bazén.	Holt	
fajront je fajront. A z třetího je setkání s šílenou blondýnou volejbalist-
kou, která nám chtěla přeorganizovat rozběhnutý turnaj jen proto, aby 
ji při hře viděli její kluci. Ta byla dost hustá. Fajn byla taky ranní Ivošova 
(rozhodčí fotbalu, Povodí – Frýdek) trumpeta na kolejích. Fotky z fotba-
lu jsou na našem G/projekce MartinO.

celkové pořadí disciplíny  

pořadí název družstva body

1. Vodovody a kanalizace Jižní Čechy,a.s. 19

2. Šumperská provozní vodohospodářská  
společnost,a.s.

17

3. Vodní díla-TBD,a.s. 15

Tomáš Hýl, stolní tenis - muži

Právě	skončené	XXXII.	VHSH	byly	pro	mne	něčím	zcela	novým.	Přesto-
že jsem se zúčastnil s přestávkami už jedenácti předchozích ročníků, 
letošní klání v roli vedoucího sportu stolní tenis - muži bylo pro mne 
nezapomenutelnou a jedinečnou premiérou. Jako vedoucí sportu 
jsem zodpovídal za přípravu a průběh soutěže. Proto jsem společně 
s Ing. Janou Palovskou předem dohlížel na přípravy sportoviště. Zdě-
šení a mráz v celém těle (doslovný) nastaly, když jsme ve čtvrtek před 
obědem zjistili, že na ledové ploše se prohánějí kluci na bruslích a je 
zde nepředstavitelná zima. Od organizátorů jsme se pak dozvěděli, že 
halu začnou chystat až po trénincích večer a palubovka bude polože-
ná až kolem 20. hodiny. Proto jsme večer do haly opět zajeli a viděli 
zblízka zákulisí příprav haly. Na led, na kterém se před pár minutami 
hrálo, položili pracovníci haly polystyrén, ten překryli několika vrstva-
mi materiálu a na povrch položili palubovku. Pak nastalo stavění stolů, 
stolků, počítadel a ohrádek. V pátek ráno po slavnostním zahájení za-
čaly	sportovní	soutěže.	Soutěže	mužů	se	zúčastnilo	15	družstev.	Herní	
systém vycházel ze schválených propozic a pravidel. Na jejich dodržo-
vání dohlížel oficiální rozhodčí s licencí. Ten s přehledem řídil soutěž 
mužů i žen. Obsazování zápasů na jednotlivé stoly bylo prováděno od 
stolku hlavního rozhodčího prostřednictvím mikrofonu. O organizační 
záležitosti jsem se staral já ve spolupráci s Ing. Renatou Krzysovou, 
která byla pomocnicí pro soutěž mužů. Ani po skončení zápasů ještě 
pro mne a mé spolupracovníky klid nenastal. Bylo třeba překontrolovat 
výsledky, předat je naší skupině informační podpory a zpětně ověřit. 
Stoly, židle a zábrany bylo třeba rychle demontovat tak, aby bylo vše 
nachystáno na závěrečný večírek. To je ale jiná kapitola. Organizová-
ní žádné akce se neobejde bez přehmatů, omylů nebo chyb. Naštěstí 

13



14

nás ty velké nepostihly. Jedinou vadou na kráse z mého pohledu byl 
autobus jedné z výprav, který měl po ukončení soutěží prvního dne 
odvézt hráče zpět na koleje VŠB TU. Autobus v daný čas bez zastavení 
projel	 a	 skupina	 asi	 40	 lidí	 zůstala	 za	 deště	 u	 zimní	 haly.	 Bylo	 třeba	
zajistit náhradní odvoz. Naštěstí organizace zafungovala perfektně 
a během chvilky dojely 2 autobusy, které odvezly zmoklé, ale spoko-
jené sportovce na večeři. Oceněním nejen pro mne, ale pro všechny 
organizátory bylo konstatování mých sportovních kolegů z vodohos-
podářských organizací, že takové podmínky pro stolní tenis ještě nikdy 
neměli.	Hrálo	se	v	nepřehřáté	a	větrané	hale	s	dostatkem	čerstvého	
a vlhkého vzduchu a s dostatečně prostornými šatnami. Prostě bylo to 
perfektní. Chtěl bych poděkovat organizačnímu výboru a všem, kteří se 
podíleli na přípravě soutěží ve stolním tenise, za výbornou spolupráci 
a zkušenost.

celkové pořadí disciplíny  

pořadí název družstva body

1. Vodovody a kanalizace Jižní Čechy,a.s. 17

2. Šumperská provozní vodohospodářská  
společnost,a.s.

15

3. Ministerstvo životního prostředí ČR  
/ Česká inspekce životního prostředí

13

Ing. Jana Palovská, stolní tenis - ženy

Přestože nejsem žádný velký sportovec, byla jsem pro letošní Vodohos-
podářské sportovní hry vybrána do funkce vedoucího stolního tenisu 
žen.	Spolu	s	Tomášem	Hýlem	–	vedoucím	stolního	tenisu	mužů	–	a	na-
šimi pomocníky Ing. Renatou Krzysovou a Ing. Davidem Mizerou jsme 
snažili připravit pěkné sportoviště pro všechny hráče, které by zároveň 
bylo dle Pravidel stolního tenisu. V tom nám byl rádcem profesionální 
rozhodčí,	pan	Marián	Hajko,	který	s	přehledem	řídil	soutěž	žen	i	mužů.	
Všechna utkání stolního tenisu byla sehrána na zimním stadionu Sare-
zy. V domnění, že již bude vše připravené, jsme šli den před zahájením 
her zkontrolovat rozestavení stolů, ale ouha, na ledové ploše probíhaly 
tvrdé	tréninky	hokejistů,	které	měly	skončit	až	večer	v	17.15.	Poté	zača-
li zaměstnanci pokládat na led palubovku, stavět stoly a zábrany mezi 
nimi. Ve 20 hod. byly již práce v plném proudu a vše dobře dopadlo. Po 
slavnostním zahájení her v areálu VŠB jsme se přesunuli na zimní sta-
dion, kde již bylo všechno připravené k soutěžnímu klání. A již mohlo 
začít měření sil, nejdříve se hrálo ve čtyřech skupinách, z toho dvě po 
čtyřech a dvě po třech týmech. O organizaci zápasů měly sice hráčky 
trošinku jinou představu než pan rozhodčí, ale nakonec jsme se do-
hodli k oboustranné spokojenosti. Po dohrání skupin začaly vyřazovací 
zápasy	o	konečné	pořadí,	a	to	první	a	druhý	tým	z	každé	skupiny	o	1.-8.	
a	 třetí,	popř.	čtvrtý	o	9.-14.	místo.	Semifinálové	a	finálové	zápasy	po-
kračovaly ještě v sobotu dopoledne. Většina týmů si oba soutěžní dny 
užívala, hrály v pohodě, za vzájemného povzbuzování a nezapomínaly 
na	pravidelné	občerstvování.	Např.	v	souboji	o	11.	místo	mezi	VAS	Brno	
a Povodí Moravy byl vytvořen rekord v počtu přehození míčku přes síť-
ku – celkem 68x na získání jednoho bodu. Naše hráčky se po semifiná-
lovém vítězství nad Povodím Ohře utkaly o 3. místo s týmem VaK Jižní 
Čechy. Po tuhém boji a skóre 3:2 slavil náš tým vítězství a získal tak 
bronzové medaile. Přesto nedokázal odvrátit celkové vítězství výpravy 
VaK	Jižní	Čechy	na	letošních	XXXII.	VHSH.	Nelítostný	boj	svedly	hráčky	
Mze	a	ČHMÚ	o	první	místo,	kdy	si	k	rozhodování	vzájemných	zápasů	
pozvaly nezávislého rozhodčího z našich řad. Z tohoto souboje vyšly 
vítězně	hráčky	ČHMÚ,	porazily	svého	finálového	soupeře	3:1,	získaly	
zlaté medaile a cenné body pro konečné umístění celé výpravy. Veli-
ce kladně mohu hodnotit i naši spolupráci s hlavním rozhodčím, která 
přes počáteční rozpaky nakonec dopadla k oboustranné spokojenosti, 
a pan rozhodčí nám v závěru nabídl spolupráci i při dalších Vodohospo-
dářských sportovních hrách, pořádaných Povodím Odry. 

celkové pořadí disciplíny  

pořadí název družstva body

1. Český hydrometeorologický ústav 16

2. Ministerstvo zemědělství ČR 14

3. Povodí Odry, státní podnik 12
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Ing. Petr Janíček, tenis

Tenisový turnaj probíhal tradičně jako soutěž družstev, která mohla být 
smíšená a v některých případech i byla. Netradiční byl počet zúčastně-
ných družstev, který se letos vyšplhal na číslo sedmnáct!. Jedině díky 
tomu, že na první hrací den byly kromě sedmi dvorců na VOKD k dis-
pozici	ještě	4	dvorce	na	VŠB,	se	stačil	celý	turnaj	odehrát	bez	časové	
tísně.	K	tomu	přispělo	i	poprvé	zavedené	pravidlo	o	hře	na	1	klasický	
set oproti dříve praktikovaným devíti gamům. Naše družstvo ve složení 
Jiří Fuka a Petr Zich odehrálo všechny zápasy v obrovské pohodě a při 
absenci leadera družstva Petra Prešera (zdravotní důvody) je třeba po-
važovat konečné šesté místo za velký úspěch. V základní skupině naši 
borci prohráli jen s pozdějším celkovým vítězem turnaje, družstvem 
VAS Brno a v bojích o umístění pak porazili VaK Jižní Čechy 2:0, stej-
ným poměrem prohráli s Šumperskou PVS, která pak porazila Povodí 
Moravy – pravidelného finalistu minulých ročníků. V posledním utkání 
naši tenisté dokonce sahali po páté příčce, když s VaK Karlovy Vary 
prohráli až v tie-breaku rozhodující čtyřhry po naprosto vyrovnaném 
průběhu.	Hoši-děkujem	J

celkové pořadí disciplíny  

pořadí název družstva body

1. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 19

2. Severočeské vodovody a kanalizace,a.s. 17

3. Šumperská provozní vodohospodářská  
společnost,a.s.

15

Ing. Radomír Drochýtky a Lubomír Jaroš, 
volejbal - muži

Volejbal mužů na letošních vodohospodářských sportovních hrách se 
konal ve víceúčelovém sportovním areálu VOKD v Ostravě Porubě (SA-
REZA), ve kterém současně probíhal turnaj mužského tenisu a malé 
kopané. Z pohledu organizátorů, můžeme konstatovat, že volejbalové 
sportoviště bylo připraveno dostatečně. Jedinou komplikací byla počá-
teční absence třech profesionálních rozhodčích, kteří byli přislíbeni pro 
zajištění korektního průběhu turnaje. I přesto byla větší část zápasů 
odehrána v průběhu prvního hracího dne – pátku. V sobotu dopoledne 
byly dohrány všechny zbývající zápasy s výjimkou finále. Díky výbor-
ným organizačním schopnostem vedoucího sportů Martina Lepíka, 
byla divácky atraktivní utkání finále ženského a mužského volejbalu 
časově koordinována s finálovým zápasem v malé kopané. Bouřlivá 
divácká kulisa tak vytvořila odpovídající prostředí, burcující hráče ještě 
k lepším výkonům. Pro všechny zúčastněné se pak předvedená podí-
vaná stala skvělým sportovním zážitkem.  

celkové pořadí disciplíny  

pořadí název družstva body

1. Povodí Labe, státní podnik 15

2. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. 13

3. Povodí Ohře, státní podnik 11

15
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Ing. Martin Lepík

Dělat vedoucího sportu bylo na tak velké sportovní akci na jedné stra-
ně privilegium na straně druhé mě tento podnik ve většině věcí přesa-
hoval. A skutečně po celé přípravné období jsem se víc věcí učil než 
předával. Protože jedním z cílů bylo si letošní sportovky užít, vybírám 
ty „nej zážitky“.

Největší přínos (pro mě): profesionální managament ředitele her 
Ing. Č. Vlčka 

Nejlepší vedoucí sportu: všichni vedoucí (Byli jste super. Díky!)

Největší zážitek: taneční kreace „slévání vody z pěti řek“ v úvodním 
ceremoniálu

Nejlepší sportovní atmosféra: běh v rámci duatlonu

Největší radost: spokojenost většiny účastníků sportovních her a sa-
mozřejmě vítězství domácích volejbalistek (holky děkujem!)

Největší překvapení: komunikativní šumy ve společnosti Sareza, 
od které jsme měli pronajaty většinu sportovišť

Největší chyba: naivní důvěra v původního zhotovitele medailí i přes 
opakované nedodání jejich návrhu 

Nejtěžší úkol: vysvětlit skupince dětí, která trávila svůj čas v areálu 
VOKD, že na ně opravdu nemám čas 

Největší fópa: pozvání jednoho z hostů na závěrečné vyhodnocení 
o hodinu později

Závěrem chci poděkovat všem vedoucím sportů a jejich pomocníkům 
za skvělé organizační vedení jednotlivých sportů na sportovištích 
a zvládnutí desítek úkolů a všech nepředvídaných a nenaplánovaných 
situací.

16

Výsledková listina:

celkové pořadí družstev

pořadí název družstva body

1. Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. 92

2. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. 84

3. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 83

4. Povodí Labe, státní podnik 82

5. Český hydrometeorologický ústav77

6. Povodí Odry, státní podnik72

7. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 67

8. Ministerstvo životního prostředí ČR 
Česká inspekce životního prostředí

63

9. Povodí Moravy, státní podnik 63

10. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. 58

11. Hydroprojekt	CZ,	a.s. 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

48

12. Povodí Vltavy, státní podnik 44

13. Ministerstvo zemědělství ČR 41

14. Vodní díla TBD, a.s. 37

15. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masary-
ka,v.v.i.

31

16. Povodí Ohře, státní podnik30

17. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 14

18. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 5
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Ing. Čestmír Vlček, ředitel XXXII. 
Vodohospodářských sportovních her 
Ostrava 2008 

V posledním srpnovém týdnu se uskutečnila v Ostravě velká sportovní 
akce – 32. ročník Vodohospodářských sportovních her, jehož letošním 
organizátorem	byl	náš	podnik.	Hry	se	v	průběhu	svého	vývoje	rozrost-
ly do skutečně úctyhodných rozměrů, takže v letošním roce soutěžilo 
celkem	597	sportovců	z	20	vodohospodářských	podniků	a	organizací	
z	 celé	 republiky.	 Hry	 se	 uskutečnily	 v	 termínu	 29.	 až	 30.	 srpna,	 při-
čemž výpravy se sjely do Ostravy již ve čtvrtek 28. srpna. Na hrách 
se sportuje v tradičních disciplínách, kterými jsou: malá kopaná, tenis, 
stolní tenis, volejbal a duatlon (tj. běh terénem a plavání). V posledních 
třech disciplínách soutěží zvlášť muži a ženy. Zajistit ubytování a do-
statečně kapacitní sportoviště pro tak velký počet sportovců nebylo 
tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Pro ubytování a stra-
vování jsme využili vysokoškolských kolejí VŠB-TU Ostrava v Porubě 
a sportování se odehrávalo na několika sportovištích, vše na území 
městského obvodu Poruba: sportovní areál VŠB-TU (slavnostní nástup, 
volejbal ženy a část zápasů v tenise), venkovní areál SAREZA, tj. býva-
lý stadion VOKD (kopaná, volejbal-muži, tenis), zimní stadion SAREZA 
(stolní tenis a závěrečné vyhlášení výsledků) a krytý bazén SAREZA 
(plavání). Běh terénem byl vytýčen lesem vedle kolejí v Porubě. 

Celé hry připravil organizační výbor, ve složení:
Ing. Čestmír Vlček , Zdeňka Davidová, Ing. Milan Wagner, Šárka Vlčko-
vá, Ing. Martin Lepík Zbyněk Tučný, Ing. Iva Mojžíšková, Ing. Dagmar 
Šimková, Ing. Simona Vašenková 

Za jednotlivé sporty byli zodpovědní vedoucí sportů:
Martin Otto – kopaná
Ing. Radomír Drochytka – volejbal muži
Marie Groholová – volejbal ženy
Ing. Petr Janíček – tenis
Tomáš	Hýl	-	stolní	tenis	muži
Ing. Jana Palovská - stolní tenis ženy
Ing. Jiří Pagáč - duatlon
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Ke zdárnému průběhu her napomohli i tito další za-
městnanci:
Ing.	Josef	Holub,	Leoš	Čepl,	Milan	Lukáč,	Jana	Pagáčová,	 Ing.	David	
Mizera, Ing. Renáta Krzysová, Ing. Lubomír Jaroš, Monika Gojová, Mi-
chal Šafránko, Anna Šmerdová, Jakub Kvapil, Jitka Onderšinová, Mar-
tina Kosiecová, Ing. Michala Uherková, Ing. Kateřina Kubicová, Václav 
Kozubek, Lumír Přeček, Alena Kyselá, Ing. Roman Teuchner, Radek 
Millerský, Miroslav Kočnar, Jaroslav Gavlas, Rostislav Golik, Tomáš 
Kreiss, Jaroslav Nytra, Petr Sčasný, Milan Kryštof, Lubomír Marčák 

Příprava celé akce trvala více než půl roku, při přípravě jsme dohodli 
spolupráci s VŠB-TU Ostrava, SAREZOU Ostrava, Policií ČR a Městskou 
policií, Městem Ostravou, Ostravskými výstavami a.s., Fakultní nemoc-
nicí Poruba a mnoha dalšími tak, aby hry proběhly na vysoké úrovni 
sportovní i společenské. K tomu přispěli také sponzoři, kteří podpořili 
konání celé akce finančně. Za samotnou zmínku stojí spolupráce se 
„Čtyřlístkem“ tj. Ústavem sociální péče v Ostravě-Muglinově, který vy-
robil pro vítěze keramické medaile – celkem jsme jich na slavnostním 
vyhlášení	výsledků	rozdali	na	150.

Letošní hry máme úspěšně za sebou, „mokrou variantu“ jsme díky 
počasí nemuseli využít a dle vyjádření sportovců při slavnostním vy-
hlášení výsledků i následných emailů si troufám říci, že se hry včetně 
slavnostních akcí zahájení a vyhlášení výsledků beze zbytku vydařily 
a že spokojenost vyjádřili nejen výpravy ověnčené medailemi. Za toto 
všechno patří beze sporu velký dík organizačnímu výboru i vedoucím 
sportů, včetně všech dalších jmenovaných, kteří se na přípravě a prů-
běhu her nějakým způsobem podíleli.

Ing. Pavel Schneider, generální ředitel 
státního podniku Povodí Odry

Děkuji všem sportovcům za skvělé výkony, výbornou reprezentaci naše-
ho podniku a všem organizátorům za výbornou organizaci celé akce. 
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Dávno tomu již, co v lesích kolem Berounky projížděl Karel IV. následo-
ván svou družinou. Není tomu tak dávno, co v jeho šlépějích prošel sed-
misethlavý dav vodohospodářů. Střechy karlštejnské již shlédly mnohé; 
naposledy	 –	 dne	 13.	 září	 2008	 to	 byl	 XXXV.	 ročník	 vodohospodářské	
padesátky, jehož pořadatelem byla společnost Vodní díla – TBD, a.s.

Ubytování, stravování a společenský večer byly pro všechny účastníky 
zajištěny na kolejích na Strahově. Start i cíl byl v obci Srbsko. Velice 
oceňuji, že všechna místa byla dobře dostupná veřejnou dopravou, což 
bylo pro naši skupinu klíčové. Do Prahy jsme, stejně jako v minulém 
roce, přijeli vlakem, ale během víkendu jsme použili i autobus, tramvaj, 
metro nebo lanovku.

Trasa v nenáročném terénu zavedla účastníky hlavně do lesů, výhledy 
do krajiny byly jen místy. Jedno takové se nachází nad vesničkou s po-
etickým názvem Svatý Jan pod Skalou, odkud je vidět celé svatojánské 
údolí i s poutním místem. „Chceš-li dobrou mušku míti, musíš Kolaloku 
píti!“ Tento známý výrok hrdiny stříbrného plátna zazněl i v lomu Velká 
Amerika, místu natáčení známého snímku. Spolu s lomy Malá Amerika 
a Mexiko (Trestanecký lom) patřil k nejkrásnějším zastavením našich 
vodohospodářů. Následoval skromný oběd v obci Mořina a trasa po-
kračovala přes obce Roblín, Vonoklady, Karlík a Mořinka. Jeden z dra-
hokamů české historie – hrad Karlštejn už nebyl daleko. Kdysi poklid-
né místo určené pro rozjímání panovníka je dnes významným centrem 
cestovního ruchu. Většina z nás prošla na nádvoří, aby alespoň trochu 
nasála středověkou atmosféru. 

Kdo nechtěl jít pěšky, mohl jet na kole, protože i cyklotrasa byla neméně 
atraktivní. Jezdci v sedle na dvou kolech mohli navštívit Beroun, město 
s medvědem v erbu, ale nejen v erbu. Pravidelní diváci televizních večer-
níčků	vědí,	že	 jejich	oblíbení	hrdinové	–	Méďové,	se	nachází	v	beroun-
ském medvědáriu. Jen několik kilometrů na jih od okresního města jsou 
Koněpruské jeskyně s nejdelším podzemním systémem v Čechách. Kdo 
se na svět raději dívá z ptačí perspektivy si přišel na své na rozhledně 
Lhotka u Berouna. Některá místa byla pro obě trasy společná.

Ať už se naši kolegové vydali pěšky, nebo na kole, všem se letošní 
pochod líbil. Jistě k tomu přispělo dobré počasí a dobré zajištění na 
trase ze strany pořadatelů. Rovněž je na místě pochválit přímo vzoro-
vé	značení.	Závěrečné	poděkování	patří	všem	mým	svěřencům	–	21	
pěšákům a 7 cyklistům za jejich účast, veselou a bojovou náladu a to 
i těm, kteří se ne vždy chovali disciplinovaně. Věřím, že se naše řady 
příště opět rozšíří. Jmenovitě bych chtěl poděkovat i Luboši Jarošovi, 
který mi s organizací za náš podnik pomáhal. Tak zase za rok turisté 
a cyklisti: Těšte se!!! Naše padesátka se opět vrátí na vinnou révou 
ověnčenou jižní Moravu.

 Mgr. Ondřej Burel

VH 50 – Český kras
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Životní jubilea - III. čtvrtletí - 50, 55, 60… a více let
DROTTNER JAN, ING. referent vnitřního auditu  a bezpečnosti úsek obchodního a personálního ředitele SSP

KIRSCHNER	ANTONÍN	 strojník	pracovních	strojů	 doprava	a	mechanizace	Opava

KOBZINEK PETR vrátný technický úsek Frýdek-Místek

LIMBERK	JOSEF	 provozní	zámečník	 VHP	VD	-	Slezská	Harta

MARKO	VLADISLAV	 vodohospodářský	dělník	 VHP	Krnov

STRANOVSKÁ IRENA uklízeč odbor hospodářská správa SSP

  

Životní jubilea - důchodci  
BLAHUTOVÁ	ANNA	 	 obchodně	kontraktační	odbor	SSP

BLUMENSCHEINOVÁ	VĚRA	 	 ekonomický	úsek	závodu	Frýdek-Místek

BRYJOVÁ	JITKA	 	 VHP	Český	Těšín

HALAMOVÁ	ANNA	 	 VHP	Český	Těšín

JAROLÍMOVÁ	DRAHOMÍRA	 	 odbor	hospodářská	správa	SSP

KREMSER JAN ING.  technický úsek závodu Opava

KUSENDOVÁ	MARIE	 	 VHP	Krnov

PAVELKOVÁ MARTA  úsek ředitele závodu Opava

RUSNOK PAVEL ING.  technický úsek závodu Opava

SEKOVÁ	JOSEFA	 	 VHP	Český	Těšín

ŠIMÍČKOVÁ	MARIE	 	 obchodně	kontraktační	odbor	SSP

VAŘEKOVÁ MARIE  ekonomický úsek závodu Frýdek-Místek

ŽOUREK JAN ING.  provozní odbor SSP

Pracovní jubilea - doba zaměstnání u podniku   

15 let 
HOLEK	DAVID	 strojník	pracovních	strojů	 doprava	a	mechanizace	závod	Frýdek-Místek

HRUŠKOVÁ	RENÁTA	 mzdová	účetní	 ekonomický	úsek	závodu	Opava

JANOUŠKOVÁ	KARIN,	ING.	 referent	VH	rozvoje	 odbor	VH	koncepcí	a	informací	SSP

KIRSCHNER	ANTONÍN	 strojník	pracovních	strojů	 doprava	a	mechanizace	Opava

KUNCLOVÁ	VĚRA	 sekretářka	 úsek	technického	ředitele	SSP

KUZNÍK	ROMAN	 vodohospodářský	dělník	 VHP	Ostrava

MĚRKOVÁ	MIROSLAVA	 uklízeč	 úsek	ředitele	závodu	Opava

ODEHNALOVÁ	IVA	 personalista	 úsek	ředitele	závodu	Frýdek-Místek

PILAVKOVÁ RADMILA personalista úsek ředitele závodu Opava

 

20 let 
PUSTĚJOVSKÁ	HELENA	 hospodářsko	správní	referent	 majetkový	odbor	SSP

TANHAUSEROVÁ	DAGMAR	 vodohospodářský	dělník	 VHP	Ostrava

URBÁNKOVÁ DANA mzdová účetní odbor ekonomiky práce SSP

VÉVODA JAN, ING. vedoucí odboru informatiky odbor informatiky SSP

ZDRÁHAL	VLADIMÍR,	ING.	 vedoucí	oddělení	dispečinku	 odbor	VH	dispečinsku	SSP

 

25 let 
DOBOSZ JAN řidič silničních motorových vozidel odbor hospodářská správa SSP

MOJŽÍŠKOVÁ	IVANA,	ING.	 vedoucí	odboru	ekonomiky	práce	 odbor	ekonomiky	práce	SSP

 

30 let 
GLETA KAREL provozní zámečník Dílny a údržba závod Frýdek-Místek

MAŠKOVÁ	ELIŠKA,	ING.	 ved.odd.	péče	o	jakost	vod	 odbor	VH	koncepcí	a	informací	SSP

35 let 
SEMANČÍK	JAROSLAV	 úsekový	technik	 VHP	Krnov
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