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časopis Sovak č. 7–8/2021

Multimédia ve vodárenských společnostech
Ivana Weinzettlová Jungová

V čísle 7–8/2020 časopisu Sovak v článku o informačním servisu vodárenských společností jsme představili některé
elektronické služby a nyní se zaměříme na to, jak vodárny dokážou přiblížit svoji profesi uživatelům do problematiky
nezasvěceným.

Nedílnou součástí informování vodárenských společností ve
vztahu k veřejnosti je i takzvané „nahlédnutí pod pokličku“, tedy
osvěta oboru a přibližení procesů, jimiž se ve své práci zabývají.
Řada z nich přitom přikročila i k modernímu způsobu, tedy videím či virtuálním prohlídkám umístěným na webových stránkách.

seznamuje čtenáře s působením této vodárenské společnosti.
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., na svém webu přistoupily
k záslužné činnosti, a to osvětlení zkratek v rubrice Nejčastější
dotazy, bez jejichž znalosti by pochopení sdělení mohlo být pro
laika obtížné.
V některých případech si lze prohlédnout prostory online,
například Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., nabízí díky
aplikaci Google Street View virtuální prohlídku zabírající 360
úhlových stupňů a klient si tak může učinit představu ještě před
tím, než Provozní a zákaznické centrum navštíví. Prostřednic-

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s.
Multimediální sekci má například Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., která v rubrice Filmy o společnosti prezentuje své běžné činnosti, k nimiž patří sledování
a opravy poruch vodovodů, zásobování vodou na Šumpersku,
monitoring a čištění kanalizace, či provozování kanalizace. Ne-

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
VODÁRNA PLZEŇ a. s.
chybí ani rozhovor s generálním ředitelem. Fungování svých
provozů představuje i VODÁRNA PLZEŇ a. s., která v krátkých
filmech doplněných o animaci názorně i s humorným nadhledem přibližuje čistírnu odpadních vod i úpravnu vody, včetně
historického exkurzu. Průvodcem ve videích je herec a divadelní
režisér Antonín Procházka. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. připravily fotopublikaci ve flashové podobě
s názvem Cesty vody, která vizuálně a srozumitelnou formou

tvím videa se lze seznámit se společností Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a. s., a dokonce byla složena i originální píseň,
kterou je možné si na webu poslechnout. Vodohospodářská
společnost ČERLINKA s. r. o. připravila k výročí 20 let svého založení obsáhlý film o stopáži 22:49 minut o svém působení. Objekty VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., je možné si
díky videu prohlédnout i seshora z ptačí perspektivy a uživatelům jsou nabízeny jen tak neviděné záběry. Videogalerie zahrnuje i osvětový film Voda od zdroje až k lidem, či reportáž ČT24
k Národní ceně za společenskou odpovědnost.
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Společnost CHEVAK Cheb, a. s., využila k popularizaci procesu čištění odpadních vod video od neziskové organizace Water Environment Federation, která se zaměřuje na vzdělávání
a školení a umístila na své webové stránky 3D virtuální tour
v angličtině. V rubrice Média naleznou uživatelé tři videa informující o vybraných projektech či akci – setkání se starosty. Pozornost osvětě věnuje i MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., která
nabízí instruktážní videa, jakými jsou například multimédia s užitečnými návody Jak nenaletět podvodníkům, Jak ochránit vodoměr před zamrznutím, Jak naplnit domácí bazén, či Jak šetřit
vodou. V rubrice Pitná voda je navíc ilustrována problematika
prostřednictvím schémat o malém a velkém koloběhu vody, či
rozložení sladké vody na zemi. Ostravské vodárny a kanalizace a. s. mají bohatý videoportál, kde jsou ke zhlédnutí propagační videa, jak se voda čistí, upravuje, vyhledávají se poruchy na

strana 21/213
se týká Světového dne vody v Čistírně odpadních vod Jičín–Čejkovice a druhá rekonstrukce Úpravny vody Březovice.
1. SčV, a. s., připravila pro uživatele na webových stránkách
rubriku Zajímavosti z historie, například je zmíněna jedna z činností patřících k oboru VaK v článku Dříve krysaři, dnes deratizátoři, či je pohlíženo na vodohospodáře v historickém kontextu
v textu Profese dříve a dnes. Fotografie připomínající doby minulé si lze prohlédnout i ve fotogalerii Z historie vodárenství.
Samozřejmostí je na webových stránkách představování významných staveb. Jihočeský vodárenský svaz má zpracovanou
koncepci investiční výstavby od roku 2018 do roku 2028. Průběžně zveřejňuje na příslušný rok přehledné investiční plány.
V rubrice Významné dotované stavby se dozvíte podrobnosti
o již realizovaných stavbách, včetně fotografií, a také je nabízena ke stažení mapa ve formátu PDF. Graficky přehledným způsobem prezentuje uskutečněné projekty v rubrice Reference
ARKO TECHNOLOGY, a. s., a nechybí ani interaktivní mapa
s umístěním staveb. Srozumitelnou a příjemnou formou informuje o svých investicích i Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., v rubrice Zakázky. K dispozici jsou jak plány investic,
oprav a projektových prací pro jednotlivé roky, tak i představení
veřejných zakázek.

CHEVAK Cheb, a. s.

Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
síti, zřizují vodovodní a kanalizační přípojky, funguje akreditovaná laboratoř, či provádí vývoz žump a septiků. Prohlédnout si
lze i řadu reportáží – například vysvětlení toho, co nepatří do
kanalizace. Ve speciální části je na videoportálu představován
i zábavný osvětový projekt pro děti s dlouhou tradicí Hledej pramen vody. Středočeské vodárny, a. s., představují ve videu unikátní akci – demontáž střechy a nádrže věžového vodojemu Future
Tower Kladno, který byl modernizován. Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s., zřídila kanál na YouTube s označením
SkVOStná voda z Českého ráje, kde jsou k vidění například záběry z kamer stavebních objektů jako jsou šachty a také odkazy
na dvě reportáže internetové televize TV Český ráj. První z nich

Středočeské vodárny, a. s.
Pražské vodovody a kanalizace, a. s., na speciálním portále
představují kompletní vize společnosti pomocí schématu pěti
oblastí. Některé ze svých služeb jsou prezentovány i prostřednictvím multimédií, na jejich YouTube kanálu naleznete spoustu
zajímavého videomateriálu, například v animovaném příběhu
Příběh máku – buchty je ukázáno využití kalu z Ústřední čistírny
odpadních vod v Praze v kompostu a jeho aplikaci jako přírodní
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hnojivo v zemědělství. Prezentována jsou například témata recyklace vody, či průzkum stokové sítě kouřovou metodou. Hodně
aktivní ohledně používání multimédií je také Severočeská vodárenská společnost a. s. V internetové televizi je možné zhlédnout
zajímavý seriál Zajímavé severočeské vodojemy, či si udělat obrázek o rekonstrukcích a stavbách v reportážích. Vynikající je jejich interaktivní mapa, kde si můžete odfiltrovat i jednotlivé roky 2017, 2018, 2019 a 2020. Středočeská voda interaktivní
mapu využila pro prezentaci toho, ve kterých městech a obcích
působí.
Českoskalické vodárny, s. r. o., na homepage umístily průběžně aktualizované informace o teplotě, tlaku, vlhkosti vzduchu, srážkách i větru. Také VHOS, a. s., zveřejňuje data ze srážkoměru, a to i v časových řadách zpětně od roku 2012 (více viz
rubrika Z regionů).

Webové odkazy

• 1. SčV, a. s.
- www.1scv.cz/voda-hrou/zajimavosti-z-historie/
- www.1scv.cz/import-1413366157/galerie-1413366157/z-historievodarenstvi-1413366158/
• ARKO TECHNOLOGY, a. s.
- https://arko-brno.cz/cs/reference
• Českoskalické vodárny, s. r. o.
- www.ceskoskalickevodarny.cz
• Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.
- www.fvs.cz/zakaznik.html
• CHEVAK Cheb, a. s.
- Čištění odpadních vod www.chevak.cz/index.php/video-o-cisteni-odpadnich-vod
- Média www.chevak.cz/index.php/spolecnost/media
• Jihočeský vodárenský svaz
- www.jvs.cz/informujeme/investicni-vystavba
- www.jvs.cz/informujeme/vyznamne-dotovane-stavby
• MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
- Instruktážní videa www.smv.cz/media/instruktazni-videa/
- Pitná voda www.smv.cz/vse-o-vode/pitna-voda/
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• Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
- http://videoportal.ovak.cz/index.html
• Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
- https://vize.pvk.cz
- www.youtube.com/channel/UCcnB3R1cxw8ilizPj9apyAg/featured
• Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.
- www.smvak.cz/WaterFlowsFlash/
• Středočeská voda
- www.stredoceskavoda.cz
• Středočeské vodárny, a. s.
- www.svas.cz/media/video/
• Severočeská vodárenská společnost a. s.
- www.svs.cz/cz/spolecnost/internetova-tv/
- www.svs.cz/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/
• Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s.
- www.spvs.cz/filmy-o-spolecnosti
• VaK – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
- https://vakjes.cz/verejne-zakazky/
• VHOS, a. s.
- https://web.vhos.cz/007_srazkomer/
• VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
- http://vodarenska.cz/video-galerie/
• VODÁRNA PLZEŇ a. s.
- Čistírna odpadních vod www.vodarna.cz/cistirna-odpadnich-vod/
- Voda pro Plzeň www.vodarna.cz/uprava-pitne-vody/
• Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
- Video – www.vodakva.cz/cs/o-spolecnosti/prezentace/video-o-spolecnosti.html
- Píseň www.vodakva.cz/images/hudba/pisen.mp3
• Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s.
- www.youtube.com/channel/UCIXaHIOEzjFNoxYYsoUjXUQ
• Vodohospodářská společnost ČERLINKA s. r. o.
- www.youtube.com/watch?v=oyKmVnGdfzY
• Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
- www.vakprerov.cz/zakaznici.html

Ing. Ivana Weinzettlová Jungová
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