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Sportovní zápolení vodohospodářů 
v Ostravě 
Marek Síbrt

V organizaci Povodí Odry a pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., proběhly
41. vodohospodářské sportovní hry ve dnech 22.–25. srpna 2019 v Ostravě.

Nejvýznamnější část akce se konala v areálu Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU Ostrava), který
poskytl veškeré nezbytné zázemí v podobě ubytovacích, spo -
lečenských a stravovacích kapacit, ale především sportovišť od-
povídajících parametrů. Pouze volejbal žen se hrál ve sportovní
hale na Varenské ulici – shodou okolností prakticky naproti sídlu
pořádajícího státního podniku, tenis mužů na kurtech v areálu
vzdáleném necelý kilometr od centra vodohospodářského spor-
tovního dění. „Pořádání vodohospodářských sportovních her
považuji za skvělou možnost, jak se setkat se známými kolegy
ostatních vodohospodářských podniků naší republiky a také
poznat ty nové, pracovně mladší kolegy. Náš organizační tým se
snažil připravit pro všechny účastníky ty nejlepší podmínky,
které byly doplněny krásným letním počasím. Doufám, že si
všichni společně užili sport i příjemnou atmosféru, kterou jsem
po celou dobu vnímal,“ uvedl generální ředitel Povodí Odry Ing.
Jiří Tkáč, v dané době také v pozici ředitele významného spor-
tovního podniku. Hejtman prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., upozor-
nil na to, že se hry odehrávají v areálu VŠB-TU Ostrava, který
v uplynulých letech prošel řadou modernizací, stejně jako uni-
verzita jako celek. Stává se tak symbolem Ostravy, která již není
černým místem uhlí a oceli, ale naopak se dívá do budoucna vy-
užitím špičkových technologií a fungováním nových průmyslo-
vých odvětví.

Sedmnáct výprav
Letošní akce se účastnilo sedmnáct sportovních výprav, kte-

ré tvořilo zhruba šest stovek sportovců. Nechyběl ani jeden
z pěti podniků Povodí, účastnila se také ministerstva životního
prostředí a zemědělství a další státem zřizované instituce (Če-
ský hydrometeorologický ústav), ale také soukromé společnosti
působící ve vodohospodářství a provozovatelé vodárenské in-
frastruktury. Například největší vodárenská společnost v Mo-
ravskoslezském kraji – Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a. s. – měla na akci zastoupení po šestnácti letech.

Celkovým vítězem se staly Severočeské vodovody a kanali-
zace, a. s., na druhé příčce se umístilo Povodí Labe, státní pod-
nik, třetí v pořadí skončila VODáRENSKá AKCIOVá SPOLEČ-
NOST, a. s., (113, 95 a 85 bodů). Tým pořádající organizace
Povodí Odry, státní podnik, obsadil pátou pozici.

Historie Vodohospodářských sportovních her sahá až do ro-
ku 1975, kdy proběhl v Praze první ročník sportovního soutě-
žení v organizaci VRV Praha. Jen čtyřikrát se od daného roku
akce nekonala z důvodu povodní (1997, 2002, 2010 a 2013).
Povodí Odry, státní podnik, převzalo organizátorskou štafetu po
VODáRENSKé AKCIOVé SPOLEČNOSTI, a. s., která hry uspořá-
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dala loni v Jihlavě. Do Ostravy se hry vrátily po jedenácti letech.
Příští rok se vodárenské sportování přesune do Olomouce. 

Vodohospodářský duatlon jako výzva
Zápolilo se v malé kopané a tenisu (muži), volejbalu a stol-

ním tenisu (obě kategorie). Jako obvykle byl klíčovou sportovní
disciplínou vodohospodářský duatlon. Tříčlenné štafety mužů
a žen museli v průběhu tříkilometrového a jeden a půl kilome-
trového běhu zdolávat řadu překážek (například překonat kost-
ku slámy, zvládnout okruh s pytlem písku nebo vyběhnout před
cílem strž) a dovednostních výzev (například hod obručí na kůl).
Zároveň museli prokázat svou zdatnost během dvousetmetrové
a stometrové plavecké trati. 

Vodohospodářské sportovní hry v Ostravě se díky skvělé or-
ganizaci ze strany Povodí Odry, státního podniku, vydařily. Vi-
dět byly skvělé sportovní výkony, vysoké nasazení všech zúčast-
něných, ale zároveň všichni chápali, že se jedná o sport. V něm
logicky musí být vítězové, i poražení. Někdo se musí umístit na
pozicích znamenajících úspěch, někdo naopak musí zůstat v po-
li poražených. Takže ti úspěšnější si zaslouží gratulaci a uznání

za skvělé výkony potvrzené výsledky na špičce startovního po-
le, ti, kterým se dařilo méně, poděkování za to, že dali do sportu
veškeré své umění a nasazení, které ke sportu nerozlučně patří.
Nezbývá než si přát, aby příští rok v Olomouci byly hry stejně
úspěšné.

Mgr. Marek Síbrt
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.

Tabulka výsledků 41. vodohospodářských sportovních her

Organizace Body Pořadí
celkem celkem

Severočeské vodovody 
a kanalizace, a. s. 113 1

Povodí Labe, státní podnik 95 2
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 

SPOLEČNOST, a. s. 85 3
Povodí Moravy, s. p. 80 4
Povodí Odry, státní podnik 76 5
Český hydrometeorologický ústav 72 6
Sweco Hydroprojekt a. s. 70 7
Severomoravské vodovody 

a kanalizace Ostrava a. s. 65 8
Vodohospodářský rozvoj 

a výstavba a. s. 64 9
Ministerstvo zemědělství ČR 64 10

Sovak 1119  12.11.19  16:03  Stránka 27


